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 امللخص

ب علدددس اسدددتخدام بعدددض خددددمات التعدددامالت احلكوميدددة اإللكرتونيدددة ل البدددات هددددفت الدراسدددة احلاليدددة بر تمدددميي برندددامج تددددري  عدددرب اإلنرتندددت للتددددري

اسدددتخدمت . طالبدددة( 13)تكوندددت عيندددة الدراسدددة مددد  . كليدددة الرتبيدددة يف القدددمي االالتمددداد املنغلدددي والقدددي اللادددة العربيدددة والدراسدددات اإلسدددالمية مددد  ال رالدددة الرابعدددة 

( 0,1,)أوضدددنت نتدددارج الدراسدددة وجدددود فدددروق ةات داللدددة ب مدددارية عندددد مقدددتوى     . كدددةداة للدراسدددة واعتمددددت االسدددتبانة اإللكرتونيدددة  . الدراسدددة املدددنجج الت دددري  

تيوميدددا بدددمل املتوسدددب احلقدددابي واملتوسدددب االعتبددداروس وكاندددت ايدددس متوسددد ات العبدددارات القدددوبة لمددداي املوافيدددة  دددا يدددد  علدددس أ  أفدددراد العيندددة تع دددي       

وبدددمل  بيئدددة ت اعليدددة بدددمل املتددددر  و مالرددد  وكددد لو أوضدددنت النتدددارج أ  الربندددامج التددددري  يتمتدددس ب . العبددداراتموجبدددا إلسدددجامات التددددريب عدددرب اإلنرتندددت يف ايدددس  

وات يددت عيندددة الدراسدددة علددس مقددداهمة التددوى التددددري  للربندددامج يف تعريدد  املتددددربات ج جددوم احلكومدددة اإللكرتونيدددة بدرجددة موافددد  ب ددددة       . املتدددربمل واملددددر  

علدددس أ  الربندددامج التددددري  سددداعد أفدددراد عيندددة ( 30,4)تضدددن مددد  الدددور الرابدددس موافيدددة عيندددة الدراسدددة بدرجدددة موافددد  ب ددددة وجتوسدددب  كمدددا ا(. 30,4)وجتوسدددب 

وانتجدددت الدراسدددة بتو ددديات يف جمدددا  اسدددتخدام لدددبكة اإلنرتندددت يف التددددريب      . الدراسدددة علدددس ت دددوير مجدددارتج  يف اسدددتخدام خددددمات احلكومدددة اإللكرتونيدددة     

خدام التددددريب عدددرب اإلنرتندددت لت دددوير املدددوارد املتا دددة ل دددال  ابامعدددات والكليدددات لتددددريبجي علدددس اسدددتخدام التينيدددة ومقددداعدتجي علدددس التعامددد    اسدددت: ومددد  أهمجدددا

االسدددت ادة مددد  مكتقدددبات تكنولوجيدددا املعلومدددات واالتمددداالت منددد  التددددريب عدددرب اإلنرتندددت كمدددتمي  سددداليب التددددريب    و. مدددس خددددمات احلكومدددة اإللكرتونيدددة

 .ُبعد م  خال  التدريب عرب اإلنرتنت يف برامج التدريب  عضاء هيئة التدريس لو ا مية التكنولوجية ع 

 ميدمة

نعددديآل اع  عمدددراد تعتمدددد فيددد  اإلدارة احلديندددة علدددس املعرفدددة كدددةهي كدددة لددد س وتدددوثر املعرفدددة علدددس كددد  منت دددات الت دددور سدددواء الدددتي   

فعاملندددا اليدددوم  .  دددود ل،مددديس والو دددو  ملقدددتويات م دددردة ومقدددتمرة يف التيددددم والرفاهيدددة واملدنيدددة      أو النيدددايف أو العلمدددي لتنييددد  الت دددوق املن   

يتنددددو  بقددددرعة وتوسددددس بر امتمعددددات املعلوماتيددددة والتعددددامالت الرالميددددة فةجددددرت ممدددد لنات جديدددددة مندددد  ال  ددددوة الرالميددددة وامتمددددس             

ونتي دددة  ددد ري الدددتااات يواجددد    . ومدددات واالتمددداالت بدددمل البلددددا  املختل دددة   الرالمدددي الدددإ ت دددا بر التبددداي  يف سدددرعة انت دددار تكنولوجيدددا املعل    

فمددد  ندددواتج الندددورة التينيدددة تندددامي وا ديددداد احلاجدددة بر ا فدددراد املددددربمل علدددس         . العدددال العربدددي عددددداد مددد  التندددديات ومددد  أهمجدددا التددددريب      

" عددد  ُبعدددد "أو" التيليددددو"االهتمدددام بدددالتعليي والتددددريب   اسدددتخدامات الربجميدددات ونةدددي احلاسدددباتس ا مدددر الددد و دعدددا العديدددد مددد  الددددو  بر       

لتجيئددددة الكددددوادر الب ددددرية اليددددادرة علددددس التعامدددد  مددددس التينيددددات احلدينددددة بك دددداءة عاليددددةس ولالسددددت ادة منجددددا يف  دددددها ا المددددس وت ويددددس     

 .  استخداماتجا يف لتس اماالت

الدددإ  ددددثت يف بدددرامج  التددددريب للمعلمدددمل يف الددددو  املتيدمدددةس بال أ  الددددو          أنددد  علدددس الدددرطي مددد  الت دددورات    ( 4,,4؛ 1,,4)يددد كر املبدددارع وال عددداني   

لبا نددا  باالسددت ادة  الناميددة ب ددك  عددام مددا تددغا  تتبددس ا سدداليب التيليديددة املكل ددة يف براجمجددا التدريبيددة ا مددر الدد و ل يو ددلجا بر  ييدد  أهدددافجا؛ ويو ددي ا               

أ  بدددرامج تدددريب املعلمدددمل يف دولدددة الكويددت  جدددر فيجدددا   ( 1,,4)كمدددا يوضدددن الع مددي  (. 11س,1ص)نيدددة احلدينددة  مدد  وسدددار  التدددريب الدددإ وفرتجدددا الددتااات التي   

االعتمددداد علدددس ا سددداليب النةريدددة يف التددددريب؛ وعددددم بلدددراع املتددددربمل ب دددك  بصدددابي وفعدددا  يف التددددريب؛ واالالتمدددار علدددس الوسدددارب         : بعدددض اليمدددور منددد  

أ  علدددس مدددديرو املددددارت عددددم االعتمددداد علدددس الدددربامج التدريبيدددة و ددددها لتلبيدددة ا تياجددداتجي التدريبيدددةس ولكددد  اال ددداري  دددو   (4,,4)كمدددا يدددرى التمدددام . التيليديدددة

عدد  ال ضددلس وجددود دعددوة للبنددج عدد  بدددي  جديددد يتقدداوى فيدد  ميدددار العارددد مدد  التدددريب مددس كل ددة اإلن دداق                 ( 31س ص1,,4)ويدد كر  املبددارع  . الددتعلي الدد اتي 

ة التعلددديي مينددد  املعلدددي   دددر الغاويدددةس لددد ا جتددداث بر بعدددداد تيددد  جيدددد بتنيي ددد  يف تينيدددات احلاسدددب اعلدددي واإلنرتندددت وت بيياتجددداس ليمدددبن            ويف منةومددد. عليددد 

دم أ  القددددبب الددددرريس لعدددد   Busseg.et.al ((2000ويدددد كر (. 441س ص1,,4  ددددا وس )أكنددددر الناعددددة بنيافددددة املعلوماتيددددة؛ وبك دددداءة التعلدددديي والتدددددريب اإللكرتونددددي؛      

ي لكونجدددا بالبدددا  املعلمدددمل علدددس اسدددتخدام املقدددتندثات التكنولوجيدددة يرجدددس لضدددع  التددددريب علدددس اسدددتخدامجا أثنددداء الدراسدددةس وأو دددس بالتددددريب املقدددتمر للمعلددد   

ويوكددد . او  مددس اعخددري  وأ  تدددريب املعلددي علددس اسددتخدام التينيددات احلدينددة يغيددد مدد  ثيددتجي بددالن سس واليابليددة للتعدد         . أهددي ركددارغ تدداف تو يدد  تينيددة اإلنرتنددت    

أ  اليددددوى الب ددددرية املوهلددددة هددددي الياعدددددة الرريقددددة لبندددداء وبدارة التينيددددة يف أو جمتمددددس؛ وال ددددال  اخلددددرصمل هددددي ممدددددر   ( ,,,4-2,,4) قدددد  وسددددارة هددددال  
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س التكنولوجيددا اليارمددةس أو القددابية الددإ    وأ  الددنةي التعليميددة يف الدددو  الناميددة  مددر تعلدديي وتدددريب ال ددال  علدد        . اإلمددداد الددرريس الددإ ميكدد  االعتمدداد عليدد      

العديدددد مددد  الدراسدددات (. 1,3:1,4ص)ال تدددوفر التعدددرم علدددس مدددا يددددور يف العدددال املتيددددم مددد  ا فكدددار احلديندددة الدددإ يقدددعس العلمددداء بر  ويلدددجا بر تكنولوجيدددا  

تددددريب املعلمدددمل لالسدددت ادة مددد  تو يددد  تينيدددة اإلنرتندددت يف      ألدددارت بر ضدددرورة ( 4,,4؛ عدددغري جدددادس  1,,4؛ عبدددد الباسدددبس  1,,4؛ الغهرانددديس 3,,4دويددددوس )

أ  ال دددرق اليدميدددة للتعلددديي والتدددددريب ل تعدددد ميبولدددة اع س وأ  اإلن ددداق علددددس التددددريب يعدددد بن االدددداد         ( 13س ص4,,4؛ 2,,4)ويضدددي  فتندددي وال عدددداني   . التعلددديي 

ادو واالجتمددداعيس فضدددالد عددد  كونددد  وسددديلة مجمدددة  جددد  اللنددداق بركدددب التيددددم       اسدددتنمارياد جيددد  عاردددداد ملموسددداد يقدددجي يف تلبيدددة ا تياجدددات النمدددو االالتمددد      

إللكرتوندددي التكنولددوجي؛ وهدددو أ ددد املمدددادر ا امدددة يف بعددداد الكدددوادر الب ددريةس وت دددوير الك ددداءات ورفددس مقدددتوى أداء العمدد س لددد ا فددد   اسددتخدام التددددريب ا       

احلديندددة املتا دددة منددد  ا الدددراص املدجمدددة واحلاسدددب واإلنرتندددت يف للنمدددو  علدددس املعلومدددات      ييلددد  مددد  ندددواالص التددددريب التيليددددو ويقدددتا  اإلمكاندددات التينيدددة     

أ  اسدددتخدام الوسدددارب اإللكرتونيدددة املتعدددددة ولدددبكات االتمددداالت يف التددددريب لددديس هددددفاد يف      (Moor and Myers)ويوضدددن مدددور ومددداير   . و قدددمل فدددرص التددددريب 

هدددو اسدددتخدام التكنولوجيدددا احلديندددة يف الدددت كا القدددلييس لالسدددت ادة منجدددا علدددس اخدددتالم أنواعجدددا    " ُبعددددالتددددريب عددد  " دددد ةاتددد س وبفدددا ا ددددم ا سدددات مددد    

أ  تكنولوجيددددا املعلومددددات واالتمدددداالت ت ددددك  ر يددددة مقددددتيبلية   ( 2,,4)يدددد كر عبددددد احلددددي  (. 1س ص,144الكيالندددديس )ومقددددتوياتجا علددددس الوجدددد  ا مندددد ؛  

 (. 13ص)طريياد خمتمراد للناق بالدو  املتيدمة والقي رة علس املقتيب ؛ للم تمعات الناميةس فاملعلوماتية توفر  ا 

أهميدددة ت دددوير الددددرات املعلمدددمل ومجددداراتجي يف عمليدددة الدددتعلي ويف جمددداالت تو يددد      ( 4,,4-1,,4)وبيندددت خ دددة التنميدددة النامندددة للمملكدددة العربيدددة القدددعودية    

االي أفدددراد امتمدددس لكدددي يتددداف يف النجايدددة لاالبيدددة املدددواطنمل تعلدددي املبددداد  ا ساسدددية السدددتخدام     تينيدددات االتمددداالت واملعلومدددات ولدددبكة اإلنرتندددت؛ بضدددافة بر بددد  

ويف دراسدددة مقدددنية تناولدددت واالدددس الدددتعلي والتددددريب   (. ,,1و ارة االالتمددداد والتخ ددديبس ص)ت بييدددات االتمددداالت وتينيدددة املعلومدددات واكتقدددا  املجدددارات الال مدددة؛   

احلاجددددة بر القددددرعة يف احلمددددو  علددددس  : لقددددعوديةس ةكددددرت مددددربرات االنتيددددا  بر بددددرامج التدددددريب اإللكرتونددددي ومنجددددا   اإللكرتونددددي يف اململكددددة العربيددددة ا 

تدددوفا الددددعي علدددس املقدددتوى   : ومددد  أهدددي تو دددياتجا  . املعلومدددات ومعابتجدددا؛ واحلاجدددة بر املجدددارة واإلتيدددا  يف أداء ا عمدددا  وبصددداد احللدددو  املناسدددبة للم دددكالت      

 (. ,,,4أمحد وياسملس )ف التنو  بر نةام التدريب اإللكرتونيس ووضع  علس سلي ا ولويات الوطنية ابماعي لضما  تا

املعلدددي للوفددداء  اجدددة /ونتو ددد   دددا سدددب  بر أ  التددددريب عمليدددة ضدددرورية ال طندددس عنجدددا يف عمدددر االن  دددار املعدددريف والدددتاا القدددريسس  دددا يقدددتدعي بعدددداد ال الدددب   

املعلمدددة مددد  اخلددددمات اإللكرتونيدددة يتددداف  / واست دددعرت البا ندددة أ  اسدددت ادة ال البدددة. سدددب مدددس الددددور الرتبدددوو الددد و يتوالعددد  امتمدددس مددد  املعلمدددمل  الةدددروم املدددتااة وجدددا يتنا

ا  ابجددد  سددبابج مدد  خددال  ن ددر ثيافددة تينيددة املعلومدداتس فالمددعوبات ال خمددية لدددى ال البددات املعلمددات الددإ  ددد مدد  اسددتخدام خدددمات احلكومددة اإللكرتونيددة مدد  أ                   

املعلمدددة و دددعوبة الت دددر  للتددددريب التيليددددوس وبعدددد املكدددا  والتكل دددة املاليدددة للددددورات  /بوجدددود هددد ري اخلددددمات واخلدددوم مددد  التعامددد  اإللكرتونددديس  دوديدددة والدددت ال البدددة 

مج تددددريب عدددرب اإلنرتندددت علدددس اسدددتخدام خددددمات    املعلمدددة علدددس برندددا /والدراسدددة احلاليدددة هدددي  اولدددة لتو يددد  لدددبكة اإلنرتندددت يف تددددريب ال البدددة     . التدريبيدددة التيليديدددة 

احلكومدددة احلكومدددة اإللكرتونيدددة؛ كمدددا تجددددم بر التعدددرم علدددس مددددى بسدددجام الربندددامج التددددري  يف تددداف التددددريب عدددرب اإلنرتندددت السدددتخدام بعدددض التعدددامالت               
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  هدددد مددد  خدددال  لدددبكة االنرتندددتس واسدددتمر الربندددامج ملددددة ع دددرة أيدددامس     ,134اسدددي النددداني لعدددام  مت ت بيددد  الدراسدددة يف ال مددد  الدر

 .مخس ساعات للياء املتغام  وعلس مدار القاعة للياء طا املتغام 

  يف ا القدددام ا دبيدددة وا القدددام العلميدددة مددد  ال رالدددة الرابعدددة بيقدددي  ( بعدددداد املعلمدددات)االتمدددرت الدراسدددة علدددس طالبدددات كليدددة الرتبيدددة

الالتمدددداد املنغلددددي؛ والقددددي اللاددددة العربيددددة والدراسددددات اإلسددددالمية جبامعددددة طيبددددة يف املدينددددة املنددددورة الالتددددي رطدددد  يف االنضددددمام          ا
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 أدوات الدراسة

 :لتنيي  أهدام ه ري الدراسةس  ممت البا نة ا دوات البننية الكمة وهي كالتالي

املعلمددددات علددددس اسددددتخدام تعددددامالت احلكومددددة اإللكرتونيددددة     /لبدددداتلتدددددريب ال ا  http://groups.msn.com/et-eadmموالددددس تدددددري  علددددس اإلنرتنددددت بعنددددوا      -

 .  وجتوو علس املواد النةرية وبرجميات خا ة للتدريب

http://groups.msn.com/et-eadm
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 .املعلمات بجدم  ديد عينة الدراسة/استبانة خا ة بال البات -

 .املعلمات بجدم تيويي الربنامج التدري /استبانة الكرتونية خا ة بال البات -

 : مم لنات الدراسة

ومدد  . س لتدددريبج  باسددتخدام برجميددات معدددة للتدددريب   (املتدددربات)املعلمددات /الربنددامج الدد و تتليدداري ال البددات   : البا نددة الربنددامج التدددري  بجراريدداد بةندد     تعددرم -

 .التدريبيةمت علس استخدام خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية عرب لبكة اإلنرتنت؛ وم  املوالس املعد لني  الاضرات وتن ي  ا ن  ة 

ت بيدددد  بعددددض اخلدددددمات امليدمددددة بلكرتونيدددداد مدددد  املرافدددد  احلكوميددددة أو املوسقددددات      : وتعددددرم بجراريددددا بةندددد   :التعددددامالت احلكوميددددة اإللكرتونيددددة  -

 .وال ركات العامة بر املواط س والإ تعمل طالب اخلدمة علس بمتام معامالت  ع  ُبعد دو  احلاجة للتوج  مليار ه ري املوسقات

بددددمل املدددددر    االتمددددا التدددددريب الدددد و يعتمددددد علددددس الوسددددارب اإللكرتونيددددة يف    "بةندددد  ( 1س ص 3,,4)س يعرفدددد  القدددديد  Web-Based Trainingاإلنرتنددددت مدددد  خددددال    التدددددريب -

أ دددد أسددداليب : بجراريدددا بةنددد  وتعرفددد  البا ندددة". واملتددددر س وبدددمل املتددددربمل أن قدددجيس وبيدددنجي وبدددمل املوسقدددة التدريبيدددة برمتجددداس وهدددو مينددد  ب ددددى تينيدددات التددددريب عددد  بعدددد   

س (الربيدددد اإللكرتوندددي )أو الليددداء طدددا املتدددغام   ( الادثدددة)التددددريب الددد و يعتمدددد علدددس اإلتمدددا  ب دددبكة اإلنرتندددتس ويت لدددب هددد ا التددددريب الليددداء املتدددغام  عددد  طريددد          

 .وال و ال يت لب تواجد املتدربات يف مكا  ووالت وا د

 اإلطار النةرو

التدددريب هددو عمليددة بداريددة وفنيددةس ون دداط مددنةي مقددتمر خدداص بتنميددة ال ددرد لتنييدد  التادديا يف معارفدد  ومجاراتدد  والدراتدد                :إلنرتنددتالتدددريب املعتمددد علددس ا  

و تدددس تكدددو  اسدددرتاتي يات  . مليابلدددة ا تياجدددات  دددددة يف وضدددع  الدددو ي ي الدددراه  أو املقدددتيبلي جدددا يتناسدددب مدددس ت لعاتددد  ملدددا سددديكو  عليددد  دورري يف امتمدددس     

: بةنددد  (USDLA)أمدددا التعلددديي والتددددريب عددد  ُبعدددد فتعرفددد  ابمعيدددة ا ماكيدددة    (. 34:1س 1442 قدددملس )يب ناجندددة  تددداث بر خدددربات بداريدددة وفنيدددة متكاملدددة؛   التددددر

تدددد س تو ددددي  ملددددواد التدددددريس أو التدددددريب عددددرب وسدددديب نيدددد  تعليمددددي بلكرتونددددي ي ددددم  ا المددددار اال دددد ناعيةس لددددبكة اإلنرتنددددتس احلاسددددب اعلددددي وت بييا     "

بةنددد  العمليدددة الدددإ يدددتي ( ,,4؛ ص,,,4)كمدددا يعرفددد  جدددي (. 2:3س 3,,4القددديدس )؛ "والوسدددارب التينيدددة املتعدددددة وطدددا ةلدددو مددد  الوسدددارب املتا دددة لنيددد  املعلومدددات 

  بلددو  أهدددام العمليددة التدريبيددة    فيجددا تجيئددة بيئددة ت اعليددة طنيددة بالت بييددات املعتمدددة علددس تينيددة احلاسددو  ولددبكات  ووسددار   املتعددددةس الددإ متكدد  املتدددر  مدد             

( 2,,4)ويت دد  معدد  فتنددي   . مدد  خددال  ت اعلدد  مددس ممددادرهاس وةلددو يف أالمددر والددت وبةالدد  ججددد وبددةعلس مقددتويات ابددودة دو  التييددد  دددود الغمددا  واملكددا                

بةسددلو  متددغام  أو طددا متددغام س وباالعتمدداد علددس      تيددديي الددربامج التدريبيددة عددرب وسددارب الكرتونيددة متنوعددة ت ددم  ا الددراص املدجمددة ولددبكة اإلنرتنددت            : "بةندد 

يدددرى أنددد  مددد  الندددادر اليدددوم أ  يكدددو  اإلنقدددا  متددددرباد علدددس كددد  املجدددارات امل لوبدددة لكقدددب       (Coles)كدددولغ ". وسدددار  التعلددديي الددد اتي أو التعلددديي جقددداعدة مددددرت  

ويددد كر عنمدددا  أ  . ات وأسددداليب  دددددة صدددب بتيانجدددا وفجمجدددا فلكددد  عمددد  خمو دددية ومت لبددد . معي دددت  علدددس مددددى عمدددرري ومتكي ددداد مدددس املدددتااات املقدددت دة  

ويددد كر (. ,س ص1,,4عنمدددا س )التددددريب املقدددتمر أ دددبن  اجدددة ملندددة ونا دددة يف الددددو  الناميدددة؛ نةدددراد ملدددا ي دددجدري العدددال اليدددوم مددد  تاددداات تينيدددة سدددريعة؛         

لنالندددة للتددددريبس تيددددم لدددكالد جديدددداد للدددتعلي احلدددر املدددر س فيددد  يدددتعلي        أ  التددددريب عددد  ُبعدددد هدددو املوجدددة ا   ( 1,1س ص3,,4؛ 1,,4)توفيددد  وتيقدددا الكيالندددي   

يدددبمل مددد  خدددال  تيريدددر موسقدددة جدددارتنر أ  سدددوق التددددريب     ( 2,,4)فتندددي . املتددددر  بدددال اليدددود  كمددد  علدددس ضدددرورة ومتكددد  املتددددر  مددد  املجدددارات التينيدددة      

س 1,,4)توفيددد  يدددرى  . مليدددار دوالر 101أ دددبنت  1,,4مليدددار دوالرس ويف عدددام   401كاندددت كل دددة التددددريب   1,,4ف دددي عدددام  . اإللكرتوندددي العددداملي يف فدددو مقدددتمر 

يدددة سدددواء أ  اليدددادة التددددريب يف املن دددةت املعا دددرة سدددوم تمدددبن مددد  نمددديب اليدددادري  علدددس ب دددداه التاددديا يف أن قدددجي أوالدس وبتيدددا  املجدددارات طدددا التيليد   ( ,31:4

أ  التددددريب اإللكرتوندددي يعمددد  علدددس  ييددد  أهددددام التددددريب عددد  ُبعدددد بدرجدددة      ( 3,,4)ويضدددي  القددديد  . يدددةال نيدددة املتخممدددة أو تلدددو املتعليدددة بالعمليدددة التدريب  

أ  احلاجدددات املقدددتيبلية  ( 2,,4)وتدددرى فددددوى عمدددر  . عاليدددة جدددداد  دددمل متدددام تجيئدددة امتمدددس وموسقدددات  لتيبددد  هددد ا الندددوم مددد  التددددريبس وبةا أ قددد  اسدددتخدام       

لددد لو . اسدددتخدام بدددرامج تدريبيدددة جيددددة إلكقدددا  املتددددربمل مجدددارات وخدددربات جديددددة وم لوبدددة لقدددوق العمددد  العدددوملي للددددو  سدددرتكغ علدددس التددددريب ابمددداعيس و

وأ  يتضدددم  ( 1. )تددددريب اختما ددديي املعرفدددة املعلومددداتيمل عدددرب بدددرامج الكرتونيدددة     ( 4)تعمددديي الددددورات التدريبيدددة يف جمدددا  تينيدددات التعلددديي؛     ( 1: )يت لدددب ا مدددر 

وكددد لو بن ددداء مراكدددغ تددددريب   ( 3. ) ن ددد ة الدددإ تنمدددي املجدددارات امل لوبدددة للتعامددد  مدددس البيئدددة الرالميدددة االفرتاضدددية التعليميدددة والبننيدددة        التددددريب العديدددد مددد  ا  

 . متعددة تعنس بتدريب املعلممل يف جماالت االختماص علس تينيات التعليي االفرتاضي

هددددس  ا مدددر املوكدددد عليددد  أيضددداد يف خ دددة التنميدددة  ,114وى الب دددرية منددد  بدايدددة عدددام خ دددب التنميدددة يف اململكدددة العربيدددة القدددعودية ركدددغت علدددس تنميدددة اليددد 

فوضدددعت اململكدددة ر يدددا مقدددتيبلية لبنددداء نةدددام للتددددريب الدددادر علدددس بعدددداد الدددوى عاملدددة وطنيدددة موهلدددة وةات ك ددداءة عاليدددة تواكدددب الت دددور   (. 4,,4-1,,4)النامندددة 

 (.324و ارة االالتماد والتخ يبس ص)دري  وتعليمي يتقي باملرونة؛ التي  وال   املتال  س وةلو ع  طري  تب  نةام ت
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 أنوام التدريب اإللكرتوني

تمدددا  والت اعددد  مددد  خدددال   ويدددتي اال.   وا دددد يف جلقدددة التددددريبويتنيددد   دددمل يتواجدددد املددددر  واملتددددر  معددداد يف  مددد  : املتدددغام : ينيقدددي مددد   يدددج النيددد  بر ندددوعمل 

وهدددو الددد و ال يت لدددب وجدددود املددددر  علدددس ال دددبكة ويدددتي االتمدددا  فيددد  مددد  خدددال     : وار اإلنرتندددت ابمددداعي والرسدددار ؛  طدددا املتدددغام  الادثدددة اإللكرتونيدددة النمددديةس و ددد 

 (. 4,1:144س 1,,4توفي س )الربيد اإللكرتوني واليواري الربيديةس وجمموعة ا خبار؛ 

 الم ات ا ساسية للتدريب اإللكرتوني

يدداد؛ اسددتخدام اإلنرتنددت كوسدديلة تدددريب لددربب املدددر  واملتدددر  وتو ددي  مددادة التددوى التدددري ؛ احلريددة ال خمددية               ال مدد  بددمل املدددر  واملتدددر  مكان   

ويضدددي  (. 2س ص3,,4القددديدس )للمتددددر  الددد و لتدددار ال رييدددة والوالدددت الددد و يناسدددب  للتددددر ؛ وكددد لو اليضددداء علدددس احلدددواجغ الن قدددية لددددى املتددددربمل؛             

الت اعليدددةس والتمركدددغ  دددو  املتددددر س واملالرمدددةس وسدددجولة االسدددتخدامس والددددعي اإللكرتوندددي املبالدددرس وفاعليدددة        : ى هدددي يدددغات أخدددر ( 42س ص1,,4)اخلدددا  

 .التكل ة مس ال اردةس والتعاو س والتيويي اإللكرتونيس والبنج اإللكرتونيس والدخو  للربنامج التدري  م  خال  اإلنرتنت م  أو مكا 

 أهدام التدريب اإللكرتوني 

جاةبيدددة؛ س ابدددودة التعليميدددة والتدريبيدددة؛ تيليددد  التكل دددة املاديدددة؛ رب ددديض تكل دددة  ضدددور الدددربامج التدريبيدددة؛ وتليدددي التددددريب بةسددداليب أكندددر فعاليدددة و       رفددد

 (.     2,,4فتنيس )التنو  بر امتمس الرالمي؛ االستاال  ا من  للوالت؛ 

 : مكونات التدريب اإللكرتوني هي

س مكوندددات الوسدددارب التعليميدددةس أدوات اإلنرتندددتس أدوات االتمددداالتس احلواسددديب وأججدددغة التخدددغي س مدددغود اخلدمدددة          (Instructional Design)التمدددميي التعليمدددي  

 (.41:41س ص1,,4اخلا س )الربجميات والت بيياتس وبرجمية رب يب املمادر واملوسقة ومعاياهاس 

 :(E-Management) اإلدارة االلكرتونية

وتعدددرب عددد  الت دددور التكنولدددوجي يف اإلدارة الددد و ا ددد  بر     . اإلداريدددة ابتدددداءل مددد  الكالسددديكية بر مدرسدددة العالالدددات اإلنقدددانية     هدددي امتدددداد للمددددارت   

 هنيدددة الاكيدددة  ب دددال  اعلدددة  ددد  العامددد  يف العمليدددات الت دددايليةس ثدددي   ددد  بر أعمدددا  التخ ددديب والرالابدددة اليابلدددة للربجمدددةس لينتيددد  بعددددها بر العمليدددات ال       

كمدددا أنجدددا نتددداث ت دددور تبددداد  البياندددات اإللكرتوندددي بدددمل  اسدددب وألخدددر أو جمموعدددة  واسدددب بر جمدددا  ا عمدددا              . نقدددا  مددد  خدددال  الددد كاء المدددناعي    لإل

فددداإلدارة اإللكرتونيدددة فدددب جديدددد أثدددر ب دددك  واسدددس علدددس أعمدددا  ال دددركات؛ و علدددس بدارتجدددا الدددإ             (. ,111:14س ص 3,,4تددديس )اإللكرتونيدددة الواسدددعة؛  

 Be E or" كددد  بلكرتونيددداد أو توكددد   "وضدددعت لدددعاراد م دددادري    (Fortune)وم بر أعمدددا  بلكرتونيدددةس الددد و هدددو مددد  أسدددبا  الن ددداف اع ؛ فم لدددة فورلددد         ولدددت اليددد 

Eaten(.411س ص3,,4تيس)؛ 

 : خمارمجا

رتوندددي والرسدددار  المدددوتية ونةدددي وت بييدددات     بةنجدددا بدارة بدددال ورق وبدددال مكدددا  وتعتمدددد علدددس ا رلدددي  اإللكرتوندددي والربيدددد اإللك        ( ,,,4)كمدددا يراهدددا رضدددوا    

وهددي بددال  مددا   يددج تعمدد  يف الددغم  احليييددي علددس مدددار اليددوم ومدددار القددنة؛ وبددال تنةيمددات جامدددة كونجددا موسقددة لددبكية ةكيددة تعتمددد علددس                     . املتابعددة اعليددة 

ومراجعدددة  تدددوى الوثييدددة بددددالد مددد  كتابدددة الوثييدددة؛ والربيدددد اإللكرتوندددي   ؛ فجدددي تقدددتخدم أسدددلو  بدارة املل دددات بددددالد مددد    ددد  املل دددات؛ Knowledge-Workerعمدددا  املعرفدددة 

بددددالد مددد   ددد    بددددالد مددد  المدددادر والدددوارد؛ واإلجدددراءات التن ي يدددة بددددالد مددد   اضدددر اجتماعدددات ابلقدددات؛ واإلتدددا ات بددددالد مددد  املتابعدددة؛ واكت دددام امل ددداك               

 .امل اك 

 (E-Government) احلكومة االلكرتونية 

سدددابياد ولددد   . طبيعدددي للتنضدددرس فاإلنقدددا  دارمدددا ينةدددر يف كافدددة الوسدددار  املتا دددة لددد  يف عمدددرري لتنقدددمل  ياتددد  وتدددوفا مالددد  وججددددري ووالتددد      هدددي ت دددور 

 يدددج . لربيددددكاندددت مراكدددغ الربيدددد يف بري انيدددا  تددد  مكاندددة عاليدددة يف ابدددودة والنيدددة بدددمل املدددواطنملس  دددا أهلدددجا للعديدددد مددد  املجدددام طدددا اسدددتالم وتقدددليي ا      
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د أ  ميكددد  للمدددواط  أ  يتيددددم  و مركدددغ بريدددد للنمدددو  علدددس فددداةث رخدددص الييدددادةس جدددوا  القددد رس لدددجادة املددديالد وأخدددرىس ومي،هدددا ويرسدددلجا بالربيدددد بعددد     

وب بيعددة  . يددة وترسدد  لدد  اإلدارة املعنيددة مددا يريدددري عدد  طريدد  الربيددد دو  احلاجددة للمراجعددة ال خمددية  و دارددرة  كوم           . يرفدد  بجددا مددا هددو م لددو  مندد  مدد  وثددار        

وبةجددور عمددر التكنولوجيددا واالتمدداالت القددريعة أ ددبن لغامدداد للمغيددد مدد         . التيدددم أ ددبنت ا مددي تددرك  لالسددتعانة بددةدوات أالددوى وأسددرم مدد  الربيددد وخالفدد          

. كوميددددة أو اخلا ددددةالرا ددددة والرفاهيددددة واختمددددار الكل ددددة والوالددددت وابجددددد أ  تقددددتا  بمكانددددات اإلنرتنددددت واحلاسددددو   دددد ري ا عمددددا  سددددواء ل،عمددددا  احل  

فاحلكومدددة اإللكرتونيدددة هدددي اسدددي (.  كومدددة دبدددي)فالتينيدددة أنت دددت احلكومدددة اإللكرتونيدددة لتتنيددد  مددد  خال دددا ا ن ددد ة احلكوميدددة وخددددمات املدددواطنمل؛   

وميدددة ا خدددرى للمدددواط س  افرتاضدددي ندددتج عددد  اإلدارة اإللكرتونيدددة كة دددد الت بييدددات العمليدددة  دددا؛ وربدددتص باخلددددمات الدددإ تيددددمجا الدددو ارات وابجدددات احلك    

يعرفجدددا . لدددبكة املعلومدددات العريضدددةس ولدددبكة اإلنرتندددتس وأسددداليب االتمدددا  عدددرب المدددو   : وبجدددات أخدددرى عددد  طريددد  اسدددتخدام تكنولوجيدددا املعلومدددات منددد   

القدددلمي ينةدددر بر  . ريدددة بةنواعجدددا بةنجدددا االسدددتخدام التكددداملي ال عدددا  بميدددس تينيدددات املعلومدددات واالتمددداالت بجددددم تقدددجي  العمليدددات اإلدا          ( 2,,4)العري دددي 

كتنةدددديي ديندددداميكي مت ددددور مقددددتخدمة نةددددي وتينيددددات االتمدددداالت واملعلومددددات لتبدددداد  املعرفددددة لتنييدددد  أداء أسددددرم وأكنددددر مرونددددة  " املنةمددددات اإللكرتونيددددة"

يدددات اإلداريدددة اليارمدددة علدددس اإلمكاندددات  فاحلكومدددة اإللكرتونيدددة هدددي جمموعدددة مددد  العمل (. 4س ص1,,4)وأعلدددس اليمدددة تدددرابب مدددس املتعددداململ معددد  ب دددك  ألندددي؛  

س (Hyper-Connection)املتميدددغة لإلنرتندددت ولدددبكات ا عمدددا  يف التخ ددديب والتوجيددد  والرالابدددة علدددس املدددوارد واليددددرات ابوهريدددة  و ججدددة وتتنددددد يف الت دددبيو ال دددار       

 (.,14:,14س ص3,,4تيس )والت اع  اعني علس مدار القاعة والقنة م  مير العم  أوم  أو مكا  يف العال؛ 

 : مت لبات ت بييجا

منددد  خ دددوط االتمددداالتس واخل دددوط التلي ونيدددة وا ك ددداع؛ ربدددب موسقدددات الدولدددة املختل دددة ب دددبكة اتمددداالت            : تدددوافر البنيدددة التنتيدددة لالتمددداالت   

نجددا؛ سدد  اليددوانمل والت ددريعات الركيددة الال مددة؛     أهميددة التعدداو  فيمددا بي  ( املددواط س احلكومددةس الي ددام اخلدداص   ) واسددعة؛ تددوفر البيئددة الددإ يعددي كدد  عنا ددرها      

يف الكددوادر الب دددرية امل دددالة    know-howتوعيددة امتمدددس بالنيافددة اإللكرتونيدددة املتناسددبة مدددس ا هددددام املقددت دة ومدددس مع يددات احلكومدددة؛ تددوفر أساسددديات املعرفدددة      

تدددةممل سدددرية وأمددد  املعلومدددات يف احلكومدددة اإللكرتونيدددةس وبعدددادة هندسدددة بجدددراءات ت دددوير نةدددي التعلددديي والتددددريب ملواكبدددة التندددو  الدددتي ؛ لتينيدددات املعلومدددات؛ 

العري ددديس  )العمددد  احلكدددومي؛ تدددوافر وفاعليدددة الددددور اإلعالمدددي يف توعيدددة املدددواطنمل والتوا ددد  معجدددي ليعدددرم املدددواط  مدددا تيدمددد  احلكومدددة اإللكرتونيدددة؛               

 (. 3,,4؛ ال عامن  والعلوشس 2,,4؛ عبداحليس 2,,4

 :  حلكومة اإللكرتونيةخدمات ا

 : تت رم خدمات احلكومة اإللكرتونية بر أربعة أنوام هي

-(E؛ اخلددددمات بدددمل ججدددة  كوميدددة ومدددواط   )G-(B؛ اخلددددمات بدددمل ججدددة  كوميدددة وال دددام ا عمدددا     )G-G(اخلددددمات بدددمل ججدددة  كوميدددة وججدددة  كوميدددة أخدددرى    

G( (.111:111س ص2,,4عبداحليس )؛ اخلدمات بمل ججة  كومية ومو    كومي؛ 

 ت بي  احلكومة اإللكرتونية يف اململكة العربية القعودية

تددددوفا خدددددمات : أولددددت اململكددددة تينيددددة املعلومددددات اهتمامدددداد كددددبااد ويتضددددن ةلددددو يف الر يددددة املقددددتيبلية لالتمدددداالت وتينيددددة املعلومددددات الددددإ  ددددددت يف  

وبتكل ددة مناسددبة؛ وتددوفا بيئددة تعليميددة تدريبيددة تضددم   مددو  طالبيددة القددكا  علددس            االتمدداالت وتينيددة املعلومددات بميددس لددرارن امتمددس ب ددرق ألمنددة وسددريعة        

والددددد أعدددددت و ارة االتمدددداالت  ( 1,3س ص4,,4 – 1,,4و ارة االالتمدددداد والتخ دددديب  . )املجددددارات امل لوبددددة للتعامدددد  مددددس ت بييددددات االتمدددداالت وتينيددددة املعلومددددات    

جددا يف ةلددو التوااليددس اإللكرتونيددة ولددجادات التمدددي ؛ كمددا وضددعت موسقددة النيددد العربددي القددعودو              وتينيددة املعلومددات م ددروم نةددام التعددامالت االلكرتونيددة      

كدددة بددددعي مددد    نةدددام املعدددامالت املمدددرفية عدددرب لدددبكة اإلنرتندددت؛ كمدددا تبندددت و ارة االتمددداالت وتينيدددة املعلومدددات املبدددادرة الوطنيدددة للناسدددب املنغلدددي يف اململ            

كمدددا الامدددت و ارة الرتبيدددة   . ل خمدددي والتددددريب والدددربب امليقدددر ب دددبكة اإلنرتندددتس واخلددددمات ال نيدددة املقددداندة        الي دددام اخلددداصس وةلدددو بتدددوفا احلاسدددب ا    

 . والتعليي ب ن اء مراكغ التينيات الرتبوية والإ م  أهدافجا ن ر التعليي االلكرتوني

كمدددا اربددد ت بعدددض   . ا علدددس لدددبكة االنرتندددت  وعلدددس مقدددتوى الت بيددد س الدددام العديدددد مددد  ابجدددات احلكوميدددة وال دددركات العامدددة ب ن ددداء مواالدددس  ددد          

تبددداد  البياندددات واملعلومددداتس ودفدددس الرسدددومس وب ددددار التةلدددااتس اسدددتخراث     : ابجدددات احلكوميدددة اخل دددوات ا ور  دددو تيدددديي اخلددددمات اإللكرتونيدددة منددد     

ويف ال ددددام اخلدددددمات المددددنية  . ة ال كيددددةرخددددص اليددددادة القددددياراتس واسددددتخراث ابددددوا ات و ديدددددهاس واسددددتخراث القدددد الت الت اريددددةس وب دددددار الب االدددد     

فاحلكومدددة اإللكرتونيدددة تعدددد وسددديلة وخدمدددة   . يقدددتخدم العديدددد مددد  املقت ددد يات العامدددة واخلا دددة ت بييدددات االتمددداالت وتينيدددة املعلومدددات يف اإلدارة والت ددداي      



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

كمددا أنجددا وسدديلة للرالابددة اعليددة ملددا تتمتددس بدد  الددنةي التينيددة           .اجتماعيددة مدد  خددال  اخلدمددة ال اتيددة بددمل املقددت يدي س واملقدداواة بيددنجي يف احلمددو  علددس اخلدددمات          

ال عامندددة )كمدددا يعدددد التكدددوي  النيدددايف  و جمتمدددس أ دددد العنا دددر املجمدددة يف   دددغ وتكدددوي  الدددنةي اإلداريدددة واحلكوميدددة؛      . مددد  بمكاندددات التنليددد  واملراجعدددة 

ة هدددو ال ريددد  الب دددرو الددد و ي دددا  نةدددام هددد ري اإلدارةس وألخدددر ييدددوم بتةمينددد     لددد ا فمددد  أهدددي ركدددارغ ت بيددد  احلكومدددة اإللكرتونيددد  (. ,13س ص 3,,4والعلدددوشس 

. وعلدددس ال دددرم اعخدددر ابمجدددور الددد و سددديتعام  مدددس هددد ري اإلدارة اإللكرتونيدددة    . وفريددد  ثالدددج يتدددور نةدددام احلمايدددة والتدددةممل ملعددددات وبدددرامج النةدددام    . و راسدددت 

أيضدددداد (. ,1س ص1,,4  ددددا وس )لديدددد  النيافددددة والددددوعي بددددةدوات املعلوماتيددددة وعنا ددددرها؛  و تددددس يعتدددداد ابمجددددور علددددس التعامدددد  اإللكرتونددددي البددددد أ  تتكددددو 

أ  ت بيددد  احلكومدددة اإللكرتونيدددة يواجددد  العديدددد مددد  المدددعا  وللتالدددب علدددس التندددديات الدددإ           ( 1,,4؛ 141س ص3,,4)يددد كر ال عامندددة والعلدددوش؛ و قددد     

وكدد لو ت عيدد  دور  . وضددرورة   ددد اإلمكانددات والدددعي احلكددومي  دد ا الاددر       . عددرب اإلنرتنددت  تواججددا البددد مدد  تةهيدد  املددو  مل واملددواطنمل لتن يدد  ا عمددا        

أنددد  لددد  يتيقدددر بدخدددا  خددددمات احلكومدددة اإللكرتونيدددة بال مددد     ( ,41:4س ص1,,4)ويضدددي  ممددد  س . الي دددام اخلددداص يف منةومدددة احلكومدددة اإللكرتونيدددة  

 ي الدولددةس وتغويددد املرافدد  احلكوميددة بددةججغة كافيددة مدد  احلاسددبات املتيدمددةس وبددنةي         خددال  ن ددر ثيافددة وأداء احلاسددبات بددمل أكددرب عدددد  كدد  مدد  مددو         

وكدددد لو تددددوفا الت جيددددغات ا ساسددددية لالتمدددداالت وتينيددددة املعلومددددات يعددددد لددددرطاد ضددددرورياد لغيددددادة اسددددتخدام خدددددمات احلكومددددة       . املعلومددددات املناسددددبة  ددددا 

 . المية يف امتمس م  خال  التعليي والتدريب والتوعيةاإللكرتونيةس كما يقتدعي ا مر التالب علس ا مية الر

 الدراسات القابية

 الدراسات العربية : أوالد

كددا  مدد  نا يددة    - قددب علددي البا نددة   –يعددد البنددج العلمددي يف جمددا  التدددريب مدد  خددال  لددبكة االنرتنددت نددادراد يف العددال العربدديس ومعةددي الدراسددات عندد              

 .املجاراتس وليس علس التدريب علس استخدام خدمات احلكومة اإللكرتونيةالت بي  علس امليررات الدراسية و

هددددفت بر التعدددرم علدددس فعاليدددة اسدددتخدام لدددبكة اإلنرتندددت يف تددددريس ميدددرر طدددرق تددددريس الرياضددديات ل البدددات كليدددة              ( 2,,4)فدراسدددة عدددبا  قدددمل   

جمموعدددة  ريبيدددة وعدددددها : مشلدددت عيندددة الدراسدددة جممدددوعتمل. تج   دددو اسدددتخدامجاالرتبيدددة يف بطدددار منةومدددة التعلددديي عددد  بُعدددد وأثدددرري علدددس التنمدددي  وتنميدددة ا اهدددا 

اسدددتخدمت الدراسدددة  . طالبدددة مددد  طالبدددات ال رالدددة النالندددة القدددي الرياضددديات يف كليدددة الرتبيدددة للبندددات باملديندددة املندددورة       12طالبدددةس وا خدددرى ضددداب ة وعدددددها أيضددداد    12

عتمددد علددس اإلنرتنددت وا سددات النةددرو الدد و ييددوم عليدد س باإلضددافة بر املددنجج الت ددري  لييددات أثددر اسددتخدام امليددرر            املددنجج الو دد ي لدراسددة نةددام التعلدديي عدد  بُعددد امل     

أهدددي النتدددارج الدددإ تو دددلت  دددا الدراسدددة أ    . اإللكرتوندددي الددد و ي دددرف عدددرب اإلنرتندددت علدددس  مدددي  ال البدددات وعلدددس ا اهددداتج   دددو اسدددتخدام اإلنرتندددت يف الدددتعلي      

يدددررات وندددي يددوفر بيئدددة تعليميددة ال جددددها  مدددا  أو مكددا  ا مدددر الدد و يغيدددد مدد  دافعيدددة ال البدددات  ددو الدددتعلي والت ددور املعدددريف؛ كمددا أ  اسدددتخدام امل        التعلدديي اإللكرت 

دورات  أو دددت الدراسدددة بضدددرورة عيدددد  . اإللكرتونيدددة تدددوثر علدددس فاعليدددة التنمدددي  الدراسدددي لددددى عيندددة الدراسدددة ب دددك  أفضددد  مددد  الدراسدددة بال رييدددة التيليديدددة         

يي عددرب اإلنرتنددت والدددإ   تدريبيددة ل البددات الكليددة لتددوعيتج  بةهميددة لددبكة اإلنرتندددت وكي يددة اسددتخدامجا واالسددت ادة منجددا؛  ديددد املجدددارات ا ساسددية امل لوبددة للتعلدد              

 . سينتاججا أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا م  تيديي برامج تعليمية وتدريبية عرب اإلنرتنت

تكوندددت عيندددة الدراسدددة مددد   . هددددفت بر تمدددميي برندددامج لتنميدددة مجدددارات بنتددداث مواالدددس اإلنرتندددت التعليميدددة لددددى طدددال  كليدددة الرتبيدددة    (2,,4)دراسدددة ممددد  س 

كاندددت . طبيدددت الدراسدددة برندددامج تددددري  عدددرب اإلنرتندددت كة دددد الوسدددارب التعليميدددة املقددداعدة للمعلدددي    . طالبددداد وطالبدددة مددد  طدددال  ال رالدددة النالندددة بكليدددة الرتبيدددة   ( 41)

الدددس اختبدددار  مددديلي الكرتوندددي يف اباندددب املعدددريف املدددرتبب ججدددارات بنتددداث مواالدددس اإلنرتندددت التعليميدددة؛ واختبدددار أداردددي لييدددات مجدددارات بنتددداث موا             : دوات الدراسدددةأ

ج امليدددرتف يف بكقدددا  جمموعدددة البندددج   وتو دددلت الدراسدددة بر فعاليدددة الربندددام  . اإلنرتندددت التعليميدددة؛ وب االدددة مال ةدددة ا داء ملجدددارات بنتددداث مواالدددس اإلنرتندددت التعليميدددة      

 .     مجارات بنتاث مواالس اإلنرتنت التعليميةس وأو ت الدراسة بالتوسس يف ت بي  نةي التعليي والتدريب عرب اإلنرتنت يف املر لة ابامعية

تكوندددت . ت الت دددو  داخددد  لدددبكة اإلنرتندددت  فجددددفت بر التعدددرم علدددس فعاليدددة برندددامج ميدددرتف متعددددد الوسدددارب يف تنميدددة مجدددارا      ( 3,,4)أمدددا دراسدددة ببدددراهيي  

اسدددتخدم البا دددج برناجمددداد متعددددد الوسدددارب  . طالدددب وطالبدددة مددد  ال رالدددة الرابعدددةس لدددعبة تكنولوجيدددا التعلددديي بكليدددة الرتبيدددة جبامعدددة الغالدددا ي    1,3عيندددة الدراسدددة مددد  

ق دالدددة ب مدددارياد يف ا داء املجدددارو لدددبعض مجدددارات الت دددو  داخددد    وجدددود فدددرو: يف تنميدددة بعدددض مجدددارات الت دددو  داخددد  لدددبكة اإلنرتندددتس واتضدددن مددد  نتدددارج الدراسدددة    

 .؛ فعالية برنامج الوسارب املتعددة يف تنمية مجارات الت وا  لدى ال ال ( وت و ورة ونص)لبكة لماي ال ال  ال و تعرضوا لربنامج 

نرتندددت يف تنميدددة الدددت كا لددددى طدددال  طدددرق تددددريس اللادددة    هددددفت أيضددداد بر التعدددرم علدددس اسدددتخدام العمددد  الددد ه  مددد  خدددال  اإل   ( 3,,4)دراسدددة دويددددو 

ا ور مارسدددت العمددد  الددد ه  التيليددددوس وامموعدددة النانيدددة مارسدددت العمددد         : طالبدددادس القدددمجا بر ثددداله جمموعدددات    24تكوندددت عيندددة دراسدددت  مددد     . العربيدددة

. نتدددارج وجدددود فدددروق دالدددة ب مدددارياد لمددداي امموعدددة الت ريبيدددة ا ور    وأ جدددرت ال. الددد ه  عدددرب اإلنرتندددت؛ بينمدددا اسدددتخدمت امموعدددة النالندددة كم موعدددة ضددداب ة    



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

 .وم  أهي تو يات الدراسة يف جما  استخدام تينية اإلنرتنت هو ضرورة االست ادة م  اإلنرتنت لت وير العملية التعليمية

نمدددي  الدراسدددي لدددى طدددال  ميدددرر تينيددات التعلددديي بكليدددة   فجددددفت بر التعدددرم علددس أثدددر اسدددتخدام  دد نات اإلنرتندددت علددس الت   (  1,,4)أمددا دراسدددة الغهرانددي   

وأو دددت الدراسدددة بعيدددد دورات .طالبدددادس وبيندددت النتدددارج بسدددجام اإلنرتندددت يف  ددد  م دددكالت التددددريب أثنددداء اخلدمدددة   13تكوندددت عيندددة الدراسدددة مددد  . املعلمدددمل بالريدددا 

كمدددا ألدددارت بر أ  تو يددد  اإلنرتندددت سددديكو   دددالد جدددديراد بالنيدددة  . ريس وابامعددداتتدريبيدددة باسدددتخدام اإلنرتندددت لتددددريب املعلمدددمل يف املددددارت وأعضددداء هيئدددة التدددد 

 . ات الدراسيةيف تيليص بعض امل كالت املتعلية باالن  ار املعريفس و يادة أعداد ال ال  وما ييابل  م  نيص يف أعضاء هيئة التدريسس واللة عدد الياع

 ,2تكوندددت عيندددة الدراسدددة مددد   . سدددرية يبدددج مددد  خدددال  موالدددس علدددس لدددبكة اإلنرتندددت هدفددد  تنميدددة النيافدددة ا سدددرية   أعددددت برناجمدددا  مليدددرر النيافدددة ا  ( 4,,4)عدددغة جددداد 

فدددو مقدددتوى النيافدددة ا سدددرية لددددى عيندددة الدراسدددة بعدددد االطدددالم  : وتو دددلت الدراسدددة يف نتار جدددا بر. طالبدددة يف لدددعبة االالتمددداد املنغلدددي بكليدددة الرتبيدددة ا ساسدددية بدولدددة الكويدددت 

 . وأو ت الدراسة بتنةيي دورات تدريبية للمعلمات أثناء اخلدمة علس التينيات احلدينة. مج النيافة ا سرية م  خال  املوالس علس لبكة اإلنرتنتعلس برنا

ة علدددس فدراسدددت  هددددفت بر تمدددميي برندددامج ميدددرتف لتددددريب املعلمدددمل واملدرسدددمل املقددداعدي  بكليدددة الرتبيدددة جامعدددة اإلسدددكندري          ( 1,,4)أمدددا عبدددد العددداطي   

. معيدددداد ومدرسددداد ومقددداعداد بالكليدددة يف ايدددس التخممدددات 13تكوندددت عيندددة الدراسدددة مددد  . بعدددض اسدددتخدامات لدددبكة اإلنرتندددتس واليدددات فاعليدددة الربندددامج امليدددرتف 

 . استخدامات لبكة اإلنرتنت  ي  الربنامج امليرتف ال اعلية والك اءة املتوالعة من س وم  أهي نتار   كا  معرفة  اجة عينة الدراسة بر التدريب علس بعض

هددددفت بر معرفدددة مددددى بمكانيدددة التددددريب علدددس احلاسدددو  عدددرب ال دددبكة التل غيونيدددة املاليدددة وعلدددس اكتقدددا  مجدددارات احلاسدددو        ( 1444)دراسدددة اليقددد  

أدوات الدراسدددة الدددتملت علدددس اختبدددار . التعلددديي طالبدددة مددد  الدراسدددات العليدددا يف ميدددرر تكنولوجيدددا  ,1تكوندددت العيندددة مددد  . ا ساسددديةس والت بييدددات التعليميدددة للمتددددربات

دلدددت نتدددارج هددد ري الدراسدددة علدددس ميددددرة هددد ا الندددوم مددد  التددددريب علدددس بكقدددا  املتددددربات املجدددارات ا ساسدددية   .ل أداردددي واسدددتبانة وميابلدددة هات يدددة أعددددت أسدددئلتجا مقدددبيا 

 .ةر عينة الدراسة االالتماد يف الوالت والرتكيغ علس املن عة ال خميةوكا  م  أبر  بصابيات ه ري ال ريية م  وججة ن. للناسو  وت بييات  التعليمية

 الدراسات ا جنبية  : ثانياد

 : وم  الدراسات ا جنبية الإ تناولت التدريب ع  بُعد

 دددمي البا دددج . مل أثنددداء اخلدمدددةوهددددفت بر التعدددرم علدددس تدددةثا برندددامج تددددريب عددد  بُعدددد لت دددوير مجدددارات املعلمددد     (Kanji and others, 2004)دراسدددة كددداتي وألخدددري   

. معلمددداد تواجددددوا علدددس ثالثدددة مواالدددس خمتل دددة    21أيدددام لتنقدددمل الك ددداءة اليياديدددة للمدرسدددمل أثنددداء اخلدمدددة؛ تكوندددت عيندددة الدراسدددة مددد         ,1برناجمددداد تددددريبياد مدتددد   

امموعدددة النانيدددة اسدددتخدمت مدددواد علدددس أالدددراص      جمموعدددة ضددداب ة اسدددتخدمت املدددنجج الدراسدددي التيليددددوس      : واسدددتخدمت ثددداله طدددرق خمتل دددة يف التددددريب هدددي     

أوضدددنت النتدددارج ت دددوق امموعدددة النالندددة الدددإ تددددربت عدددرب اإلنرتندددت عددد  امموعدددة النانيدددة الدددإ تددددربت باسدددتخدام   . وامموعدددة النالندددة تددددربت عدددرب اإلنرتندددت. مدجمدددة

بينددت النتددارج أيضدداد أ  التدددريب باسددتخدام اإلنرتنددت كددا  لدد  تددةثا         . نجج التيليدددووكلتاهمددا ت ددوق عدد  امموعددة الضدداب ة املتدربددة وفدد  املدد       . مددواد ا الددراص املدجمددة  

رب اإلنرتندددت فعدددا  يف  قدددمل الددددرات املعلمدددمل املتددددربمل بادددض النةدددر عددد  خدددرباتجي القدددابية باحلاسدددب اعلدددي أو اإلنرتندددت؛ كمدددا تو دددلت الدراسدددة أ  التددددريب عددد          

 .  املواالس اإللكرتونية عمليادل اتي واضناد  مل استخدم املتدربوكا  ناجناد مس املتدربملس و جر أثر التدريب ا

هددددفت بر تددددريب املعلمدددمل عددد  طريددد  اإلنرتندددت علدددس كي يدددة برلددداد وتوجيددد  ال دددال  علدددس التالدددب علدددس امل ددداك          (Dona and others, 2004)دراسدددة دوندددا وألخدددري   

. كددد لو تددددريب املعلمدددمل علدددس تنميدددة مجدددارات اسدددتخدام  ددد نات الويدددب يف العمليدددة التعليميدددة    و. ابقددديمة الدددإ تدددواجججي جدددراء تعددداطي املخددددرات والعنددد  والقدددرالة   

كمددا  ود كدد  مددنجي بالتعليمددات    . معلددي؛  ود كدد  مددنجي بددرابب للموالددس علددس اإلنرتنددت واسددي للمقددتخدمس وكلمددة سددر لدددخو  املوالددس            14تكونددت عينددة الدراسددة مدد     

نتددارج الدراسددة أ  بددرامج التدددريب عددرب اإلنرتنددت الددادرة علددس دعددي التعلددييس منلمددا أنجددا الددادرة علددس تنميددة  اجددة معينددةس            وأ جددرت . املناسددبة عدد  طريدد  الربيددد اإللكرتونددي   

 . كونجا ميدمة بةسلو  مبقب يقج  الو و  بلي  واستخدام 

جبامعدددة بافاريدددا االفرتاضدددية لتددددريب طدددال  كليدددة    هددددفت بر ت دددوير مدددنجج دراسدددي افرتاضدددي مليدددرر ا لدددعة   (Grunewald and others, 2003) دراسدددة جرونوالدددد وألخدددري  

س بدددن س العددددد تددددربت   WBTطالدددبس تددددربت كم موعدددة  ريبيدددة عددد  طريددد  لدددبكة املعلومدددات        1,1ال دددب عليددد  عدددرب اإلنرتندددت س تكوندددت عيندددة الدراسدددة مددد        

داللدددة ب مدددارية يف االختبدددار التنمددديلي لمددداي امموعدددة     وجدددود : تو دددلت الدراسدددة بر جمموعدددة مددد  النتدددارج مددد  أهمجدددا    . امموعدددة الضددداب ة بال رييدددة التيليديدددة  

 . وتو لت الدراسة بر تاف التدريب ع  طري  لبكة املعلوماتس وال و  جر م  خال  محات ورضا ال ال  وت والجي يف ه ا النوم م  التعليي. الت ريبية
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عددد  بُعدددد لتنقدددمل ك ددداءة وت دددوير الددددرات املعلمدددمل تبعددداد ملت لبدددات العمدددر احلدددالي        هددددفت بر تددددريب املعلمدددمل   (Ragnan and others, 2002)دراسدددة راجندددا  وألخدددري   

ومدد  أهددي  يددغات هدد ري ال رييددة بمكانيددة تدددريب املعلددي أثندداء تواجدددري يف أو موالددسس كدد لو يف أو والددت يالرمدد ؛            . والددإ يعددد احلاسددب اعلددي املكددو  ا ساسددي فيدد      

وجددود  يددادة يف  مددي  املتدددربمل الدد ي  اسددتخدموا اإلنرتنددت كوسدديلة تدددريبس  يددج وجدددت         : نتددارج الدراسددة  مدد  أهددي .  ددا يتددين للمعلددي التدددر  بمددورة طددا مييدددة     

كمدددا أ جدددرت الدراسدددة  قدددناد واضدددناد لدددتعلي املتددددربمل بجددد ري   . فدددروق بدددمل املييدددات اليبلدددي والبعددددو يف مددددى التنمدددي  و قددد  اخلدددربات واربددداة املواالددد  القدددليمة   

 ييدددوا يف التددددريب عددد  بُعدددد تيددددماد يدددوا و وأ يانددداد     -طدددا ابدددامعيمل-ات متميدددغة يف االختبدددارات؛ كمدددا وجدددد أ  املدرسدددمل اليددددامس    ويف  يدددييجي لددددرج . ال رييدددة

 .استمرت فرتة الت ربة ملدة ثاله سنوات. ي وقس تيدم املدرسمل املتخرجمل م  جامعات

أوضدددنت نتدددارج الدراسدددة أ  املدرسدددمل اسدددتمتعوا . يدددة اسدددتخدام اإلنرتندددت مدددس تالميددد هيهددددفت بر تددددريب مدرسدددي العلدددوم علدددس كي (Moonen, 2001) دراسدددة مدددونمل 

 .بت بي  ا ن  ة عرب اإلنرتنتس كما أ  الربنامج التدري  كا  ل  تةثا واضن يف ت وير استخدام التعليي عرب اإلنرتنت

النالدددج الندددانوو علدددس اسدددتخدام االنرتندددت واحلاسدددو  بالك ددداءة والنيدددة      هددددفت بر التددددريب عددد  بُعدددد لعيندددة مددد  مدرسدددي المددد      (Kessel, 2000)دراسدددة كيقددد    

ريب يف ا والددات الددإ   الال مددةس السددتخدام  بعددد ةلددو يف التعلدديي عدد  بُعددد؛ ا دددم مدد  اسددتخدام التدددريب املعتمددد علددس اإلنرتنددت واحلاسددب يف التعلدديي هددو تددوفا التددد                  

فددرتات دراسددة  ددددة؛ العامدد  ا ساسددي الدد و كددو  ا هميددة ا ور يف الدراسددة هددو كي يددة التعامدد  مددس             تناسددب املتدددربملس وعدددم بلددغامجي جواعيددد و مدد   دددد و      

مدد   . فددالبعض لديدد  خل يددة جيدددة يف احلاسددب اعلددي ومكوناتدد  وبراجمدد س بينمددا الددبعض ا خددر ال يوجددد لديدد  أو خل يددة يف ةلددو              . اخلل يددات التينيددة املختل ددة للمعلمددمل   

تخدام اإلنرتندددت وا الدددراص املدجمدددة يف التددددريب وفدددرا للمتددددربمل التددددريب  قدددب بمكانيدددات كددد  فدددرد و قدددب الوالدددت املناسدددب لددد ؛           أهدددي نتدددارج الدراسدددة أ  اسددد  

 . وبمكانية دخو  املتدربمل ملقتوى التدريب امل لو  دو  التييد جنجج  دد وأوالات  ددة

اإلنرتندددت الدددادرة علدددس دعدددي التعلددديي والتددددريبس كمدددا أ   دددا أثدددراد فددداعالد يف تنميدددة      يتضدددن مددد  اسدددتعرا  الدراسدددات القدددابية أ  بدددرامج التعلددديي والتددددريب عدددرب     

فمعةددي الدراسددات القددابية أكدددت أ  اسددتخدام لددبكة اإلنرتنددت يف التعلددديي لدد  العديددد مدد  املغايددا الددإ تددودو بر  دد  م ددكالت الددتعلي ورفدددس                 . اليدددرات واملجددارات  

وات يدددت معةدددي الدراسدددات علدددس فاعليدددة تددددريب املعلمدددمل عدددرب لدددبكة اإلنرتندددت       (. ,,,4؛ سدددتي  س 3,,4؛ دويددددوس3,,4ببدددراهييس )نوعيتددد  و يدددادة دافعيدددة املدددتعلممل   

( 4,,4)ودراسدددة عدددغة  ( 1,,4)؛ كمدددا أكددددت دراسدددة الغهرانددديس    (1442؛ كن دددي وألخدددري س؛ مدددوري س   ,,,4؛ وباتري ددديا وألخدددري س  2,,4عدددباس )كمدددا يف دراسدددة  

وتُعدددد الدراسدددة احلاليدددة بضدددافة للدراسدددات القدددابية؛ كمدددا تعتدددرب مددد  أوارددد  الدراسدددات الدددإ       . اسدددتخدام اإلنرتندددت يف التعلددديي   اجدددة املعلمدددمل بر تددددريب أكندددر علدددس  

لتو يدددد  لددددبكة اإلنرتنددددت يف تدددددريب     -علددددس  ددددد علددددي البا نددددة   -عنيددددت بالتدددددريب عددددرب اإلنرتنددددت نةددددراد لندددددرة الدراسددددات يف جمددددا  التدددددريب اإللكرتونددددي        

برندددامج تددددريب السدددتخدام خددددمات احلكومدددة اإللكرتونيدددة؛ كمدددا تجددددم بر التعدددرم علدددس مددددى بسدددجام الربندددامج التددددري  يف تددداف            املعلمدددات علدددس /ال البدددات

التدددددريب عددددرب اإلنرتنددددت السددددتخدام بعددددض خدددددمات التعددددامالت احلكومددددة اإللكرتونيددددة؛  ددددعوبات الربنددددامج التدددددري  السددددتخدام بعددددض خدددددمات التعددددامالت           

مددددى االسدددت ادة مددد   تدددوى الربندددامج التددددري  السدددتخدام بعدددض خددددمات التعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة؛ مغايدددا الربندددامج التددددري        احلكومدددة اإللكرتونيدددة؛ 

 (.املتدربات)الستخدام بعض خدمات التعامالت احلكومة اإللكرتونية م  وججة نةر عينة الدراسة 

 منجج الدراسة وبجراءاتجا

 :ع  أسئلتجاس أجرت البا نة اخل وات التاليةلتنيي  أهدام الدراسة واإلجابة 

 : منجج الدراسة

اسددددتخدام املددددنجج لددددب  الت ددددري  ملعرفددددة أثددددر الربنددددامج التدددددري  عددددرب اإلنرتنددددت يف بكقددددا  عينددددة الدراسددددة مجددددارات اسددددتخدام خدددددمات التعددددامالت          

 .احلكومة اإللكرتونية

 جمتمس الدراسة وعينتجا 

طالبددددةس بال رالددددة الرابعددددة يف القددددمي االالتمدددداد املنغلددددي والرتبيددددة ال نيددددةس واللاددددة العربيددددة والدراسددددات اإلسددددالمية؛    (,44)العدددددد الكلددددي متمددددس الدراسددددة 

عيندددة الدراسدددة عمديدددةس اخدددتات العيندددة مددد  طالبدددات القدددنة الرابعدددة الالتدددي علدددس ولدددو التخدددرثس وراطبدددات يف       . باملديندددة املندددورة( بعدددداد املعلمدددات)بكليدددة الرتبيدددة 

 . يغ ع  بيية اخلرصات ويف فرص أفض  للتو ي  بعد التخرث؛ وه ا   د ةات  كا   افغاد    لاللتناق بالربنامج التدري الت وير والتم
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 :أدوات الدراسة

 ( 4ملن  )استبانة است العية  -أ

 (4ملن  )االستبانة اإللكرتونية  - 

 االستبانة االست العية 

طالبدددةس بعدددد بجدددراء امليدددابالت ال خمدددية ؛ وبت بيددد  االسدددتبانة االسدددت العية لتنديدددد العيندددة العمديدددة الدددإ      ( ,11)بلدددل العددددد الكلدددي للمتيددددمات للتددددريب   

بقدددوا   عددد  تدددوفر أو خدددربة سدددابية يف  . طالبدددة ان بيدددت علددديج  لدددروط االلدددرتاع يف الربندددامج  ( 13)ست دددارع يف الربندددامج التددددري  علددديج  ا  دددض العددددد بر   

أجددد  ايعددداد بعددددم تدددوفر أو خدددربة أو معرفددد  سدددابية عددد  هددد ي  املوضدددوعملس    . عددد  ماهيدددة احلكومدددة اإللكرتونيدددة وخددددماتجا  التددددريب اإللكرتوندددي؛ أو معرفدددة 

 . ويقتخدم  احلاسب واإلنرتنت ججارات مت اوتة

  دق االستبانة االلكرتونية 

 :الامت البا نة  قا   دق االستبانة ب رييتمل

  .(Content Validity) دق التوى ( 1) 

 Internal Consistency) ) دق االتقاق الداخلي ( 4)

 :  دق التوى -1

يف املنددداهج وعلدددي الدددن س وتينيدددات وتكنولوجيدددا التعلددديي   ) ( عرضدددت البا ندددة االسدددتبانة بمدددورتجا ا وليدددة علدددس سدددبعة مددد  الكمدددمل املتخممدددمل ملنددد       

% 2,تددراوف مدددى نقددب االت دداق علددس االسددتبانة مددا بددمل       . ة؛ وجامعددة امللددو عبددد العغيددغ جبدددة   وعلددوم احلاسددبات مدد  جامعددة طيبددة وابامعددة اإلسددالمية باملدينددة املنددور      

ُعدددددلت بعددددض ال يددددرات والعبددددارات وفدددد  مال ةددددات الكمددددملس فة ددددبنت االسددددتبانة يف  ددددورتجا ا خدددداة  . وهددددس نقددددب ات دددداق كددددباة وميبولددددة%( ,,1بر 

 .عبارة ,3عبارة بعد أ  كانت  ,1مكونة م  

 :اق الداخلي دق االتق -4

مت  قدددا   ددددق االتقددداق الدددداخلي بدددمل درجدددات كددد  عبدددارات كددد   دددور واممدددوم الكلدددس لددددرجات الدددور الددد و تنتمدددي بليددد  هددد ري العبددداراتس كمدددا   

 :              يوضنجا ابدو  التالي

 (1)رالي جدو  

 والدرجة الكلية لالستبانة معام  االرتباط بمل جمموم درجات ك   ور

 االرتباط معام  البيا 

 **0,31, الور ا و 

 **0234, الور الناني

 **0,13, الور النالج

 **0123, الور الرابس

 (0,1,)دالة عند مقتوى **  ,034,( = 0,1,)اليمة معام  االرتباط ابدولية عند مقتوى 

س  يددج أ  (0,1,)جددة الكليددة لالسددتبانة دالددة عنددد مقددتوى      يتضددن مدد  ابدددو  القدداب  أ  الدديي معددامالت االرتبدداط بددمل جممددوم درجددات كدد   ددور والدر          



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

والدددد تراو دددت الددديي معدددامالت  . س  دددا يدددد  علدددس  ددددق  ددداور االسدددتبانة  (0,1,)اليددديي القدددوبة ملعدددامالت االرتبددداط أكدددرب مددد  الييمدددة ابدوليدددة عندددد مقدددتوى    

 . ا يعنس  دق املييات ملا وضس م  أجل ( 0123, -0,13,)االرتباط ما بمل 

 : ت ثبات االستبانةمعامال

  .(13)؛  13مت  قا  معام  ثبات االستبانة ب ريية ال ا د كرونباع لك  عبارة م  عبارات  اور االستبانةس لعينة عددها 

 (4) رالي  جدو 

 معامالت ثبات  اور االستبانة وثبات االستبانة كلجا

 معام  النبات الددددددددور

 0,44, مقاهمة التدريب اإللكرتوني: ا و 

 4,,0,  عوبات الربنامج اإللكرتوني: الناني 

 1,,0, التوى اإللكرتوني للربنامج التدري : النالج

 0,43, مات التعامالت احلكومية اإللكرتونيةخد :الرابس

 ,041, معام  ثبات كام  االستبانة 

س وهددس الدديي ثبددات   (0,43, - 0,44,)كرونبدداع  يددج تراو ددت مددا بددمل      -ال ددايددبمل ابدددو  القدداب  متتددس  دداور االسددتبانة جعددامالت ثبددات عاليددة ب رييددة          

 (.,041,)كما أ  معام  ثبات االستبانة أيضاد مرت س . مرت عة

 خ وات تمميي الربنامج التدري  املعتمد علس اإلنرتنت

 :  دق الربنامج التدري  -1

املندداهج وعلددي الددن س وتينيددات وتكنولوجيددا التعلدديي مدد  جامعددة طيبددة وجامعدددة          يف ( ملندد  ؟  )عددر  الربنددامج علددس جمموعددة مدد  الكمددمل املتخممددمل        

طرييددة تيدميدد  مدد  خددال     امللددو عبددد العغيددغ وابامعددة اإلسددالمية باملدينددة املنددورةس ملعرفددة ألرارجددي وميرت دداتجي  يددا  الربنددامج التدددري  امليددرتف سددواء ملضددمون س و              

 .مليرت ات امليدمة مت تعدي  بعض فيرات الربنامجاست ابة ل راء وا. املوالس علس لبكة اإلنرتنت

 :بسرتاتي ية تمميي الربنامج التدري  املعتمد علس اإلنرتنت -4

باحلكومدددة  مت االطدددالم علدددس ا دبيدددات والدراسدددات والبندددوه الدددإ تناولدددت بعدددداد الدددربامج التدريبيدددة عدددرب اإلنرتندددتس وكددد لو املراجدددس واملعلومدددات املتعليدددة     

ت ادت البا نددددة مدددد  معلوماتجددددا عدددد  أن دددد ة احلكومددددة اإللكرتونيددددة يف اململكددددة العربيددددة القددددعودية كونجددددا عضددددوة يف الل نددددة التوجيجيددددة      اسدددد. اإللكرتونيددددة

 .للنكومة اإللكرتونية يف املدينة املنورة

اسددب مددس  ددروفج  الدراسدديةس تددوفا     املعلمددات جددا يتن / ددممت البا نددة الربنددامج التدددري  وفدد  أهدددام  ددددة مدد  تددوفا بيئددة تدريبيددة م دد عة لل البددات             

 ددديل التدددوى العلمدددي  . الدددروابب واملمدددادر ةات العالالدددة لتنقدددمل مجدددارات املتددددرباتس كمدددا تدددوفر البيئدددة الت اعليدددة والتا يدددة الراجعدددة السدددت ابات عيندددة الدراسدددة      

ا  دددممت أداة مقددداعدة للت بيددد  العملدددي برجميدددة خا دددة  كمددد. للربندددامج جدددا يتناسدددب مدددس مت لبدددات اسدددتخدام الربندددامج مددد  خدددال  موالدددس الادثدددة علدددس اإلنرتندددت  

 :وخضعت بسرتاتي ية تمميي الربنامج التدري  لالعتبارات التالية. بتقديد فواتا الكجرباء واملاء ع  ُبعد؛ ن  ها ف  خمتص

 : اال تياجات التدريبية

عالدددةس والدددد مت  ديدددد اال تياجدددات التدريبيدددة يف هددد ري الدراسدددة جعرفدددة    ب   ديدددد اال تياجدددات التدريبيدددة هدددو   دددر ا سدددات بميدددس الدددربامج التدريبيدددة ال    

 .م بجابات عينة الدراسة أثناء امليابلة ال خميةس وم  خال  نتي ة االستبانة االست العيةس باإلضافة بر نوم املجارات امل لوبة لقوق الع

 : أداة التدريب -1



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

طدددالم علدددس أدبياتجدددا و يدددارة مواالعجددداس اختدددارت البا ندددة لدددبكة اإلنرتندددت  وبعدددد االلدددبكة اإلنرتندددت  بعدددد مراجعدددة بدددرامج الادثدددة الكتابيدددة والمدددوتية علدددس

ة كةفضددد  طرييدددة  ددد ا الندددوم مددد  التددددريبس ملميغاتجدددا يف اللدددة تكدددالي  االسدددتخدام واملروندددة يف  مدددا  ومكدددا  التددددريب جدددا هدددو مناسدددب لكددد  فدددرد وخا ددد        

كدددا  مددد  الدددربامج املتا دددة  ينجدددا باللادددة العربيدددة ولقدددجولة اسدددتخدام  يف     )للم موعدددات  MSNبرندددامج الادثدددة كمدددا اختدددارت . املعلمدددات عيندددة الدراسدددة /لل البدددات

 ,1تدددوفا مقدددا ة تمددد  بر   (4)تدددوفر الارمدددة كدددباة مددد  اخليدددارات لتعددددي  ال دددك ؛       (1: )س وةلدددو للمميدددغات الدددإ يتمتدددس بجدددا هددد ا الربندددامج منددد        (التددددريب

؛ (مي ابايددددت ,  ددددي امللدددد   )سددددجولة التنميدددد   (3)مكانيددددة بدخددددا  اسددددي املقددددتخدم وكلمددددة القددددر اخلا ددددة بدددد ؛      ب(1)مي ابايددددت علددددس لددددبكة اإلنرتنددددت؛   

بمكانيدددة التندددده يف  (,)بمكانيدددة برسدددا  الربيدددد اإللكرتوندددي؛    (,)برسدددا  املل دددات والوثدددار  والمدددور؛    (2)بمكانيدددة  ميددد  الربندددامج بر سددد ن املكتدددب؛     (1)

بمكانيدددة التوا ددد  (,1)؛ (دردلدددة)بمكانيدددة توا ددد  املتددددربات مدددس املدربدددة بالكتابدددة أو التخاطدددب المدددوتي    (4)؛ لدددخص 13مدددومتر متدددغام  مدددس عددددد يمددد  بر  

كمددا عجددد بر فدد  متخمددص للمقدداعدة علددس  دد  أو       (. ل تقددتعم  هدد ري اخلا ددية لعدددم  اجددة الربنددامج التدددري   ددا       )بالمددورة  ددمل تددوفر كدداماا فيددديوس     

 .دربة أو للمتدرباتم كلة تينية أو  اسوبية سواء للم

 :ومت تمميمجا وف  التالي: ابلقات التدريبية -4

 .بيضاف اخل ة العامة للتدريب -

 .وضس برنامج برلادو ملقاعدة املتدربات يف متابعة ابلقات التدريبية -

 :ة للمتدربات م  خال الإ  كي سا العملية التدريبيةس لار  بيما  املجارات واخلربات واملعارم الال م" املجام"تو ي   -

 االست ادة م  املجارات واخلربات املتواجدة لدى بعض املتدربات. 

      وسدددارب /متدربدددة؛ متدربدددة/مدربدددة: ) ديدددد ا ن ددد ة واالتمددداالت البينيدددة والت ددداعالت لنيددد  املجدددارات واملعدددارم بةنواعجدددا بدددمل كددد  عنا دددر الربندددامج

 (.يةموارد وممادر خارج/متدربة؛ متدربة/التدريب؛ متدربة

 يغ املتدربات علس امل اركة يف التخ ي والتيييي  . 

 ت  يس املتدربات علس االستك ام والتمرم والت بي س وعلس  م  املقئولية. 

السدددتخدام تينيدددة التا يدددة املرتددددة لالسدددت ادة منجدددا لتعغيدددغ جواندددب اليدددوة         بدددةت بسدددرتاتي ية تمدددميي الربندددامج    (: املرتددددة)التا يدددة الراجعدددة   -1

 .ومعابة جوانب الضع س أثناء تن ي  ك  خ وة م  خ وات الربنامج التدري 

س  Conferencingاجتمعدددت املدربدددة باملتددددربات مددد  خدددال  اإلنرتندددت يف اجتمدددام م دددرتع      ( الع دددرة أيدددام )خدددال  فدددرتة التددددريب   : متابعدددة تن يددد  الربندددامج   -3

تييدددديي مدددا تعلمندددد  عدددد  طريددد  احلددددوار واملناال ددددةس   ( 4. )التعدددرم علددددس ردود فعدددد  عيندددة الدراسددددة  (1: )يف يدددوممل مت ددددرالملس كدددا  الاددددر  مندددد   

وتييدددديي (1)املجددددارات الددددإ اكتقددددبنجا عدددد  طريدددد  تمدددد ن املواالددددسس  ( 3. )معرفددددة رأيجدددد  يف الاضددددرات النةريددددةس ومدددداةا أضددددافت  ملعددددارفج  (1)

 .علس اخلدمات اإللكرتونية واستخداماتجاس ومعرفة ألرارج   يا  المعوبات الإ واججنجامدى تعرفج  

 

 

 

 

 

 



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 
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 : مكونات الربنامج التدري  اإللكرتوني -4

 :(home page) توى املوالس االلكرتوني  -1

توجيجدددات وتعميمدددات املدربدددةس خ دددة    : يدددة التقددد ي  للموالدددس؛ وروابدددب للعنددداوي  التاليدددة     أهددددام الربندددامج التددددري ؛  ددد نة تر يبيدددةس وطري    :  دددوى املوالدددس 

س كمدددا  تدددوو علدددس ورلدددة التددددريب اإللكرتوندددي والن ددداطات     (تقدددت يس املتدربدددة بنغا دددا بر  اسدددوبجا ال خمدددي   : )الربندددامج التددددري س الاضدددرات النةريدددة  

كمدددا تضدددم  الربندددامج جددددوالد للمتددددربات موضدددن فيددد  كامددد     . وييس وركددد  املقددداعدة التينيدددة للمتدربدددة املتعليدددة بجددداس وروابدددب مجمدددة للت بييدددات العمليدددةس والتيددد  

 (.1ملن  )الربنامج التدري  وخ ة سا التدريب؛ 

 (:الاضرات النةرية)التوى العلمي  -4

وللتعريددد  باحلكومدددة اإللكرتونيدددةس تدددوار فيجدددا     أعددددت البا ندددة للمدددادة التدريبيدددة ثددداله  اضدددرات نةريدددة إلكقدددا  املتدربدددة ثيافدددة معلوماتيدددة عامدددة         

 عدددر  جواندددب املوضدددوم برتتيدددب من يدددي لتضدددي  كددد  جلقدددة تدريبيدددة معلومدددات جديددددة للمتدربدددة تعدددغ  مدددا تعرفدددت عليددد  يف ابلقدددات القدددابيةس وُتمجدددد ملدددا            

 تددس تددتمك  املتدربددة مدد  بنجدداء موديدددو        modules( التموديددو )كمددا وضددعت البا نددة مواضدديس التدددريب يف و دددات متكاملددة        . سددتتعرم عليدد  يف ابلقددات التاليددة    



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

 (.4)وأعدت كما سب  ةكرريس برجمية خا ة بتقديد فاتورة املياري والكجرباء لك  . كام  يف جلقة تدريبية وا دة

 :ويتكو  م  القممل: التوى العملي الت بييي -1

 .رتنتس والتن ي  العملي لبعض خدمات احلكومة اإللكرتونيةلتم ن بعض مواالس احلكومة اإللكرتونية علس لبكة اإلن :تدريب عملي -

 (.1ملن  )بتا  جمموعة م  ا ن  ة ت لب يومياد م  املتدربة وف  ابدو  الدد للمتدربات : أن  ة يومية -

 :تيويي الربنامج -1

 عدددا س وبالتدددالي يمدددبن عنمدددراد هامددداد يف تيدددويي الربندددامج بدددةت    تييددديي رد فعددد  املتدربدددة بالتا يدددة املرتددددة املبالدددر يقددداعد علدددس معرفدددة مقدددتوى التددددريب ال ب

املدربدددةس املتددددرباتس تينيدددات التددددريبس املدددواد التدريبيدددةس     : )البا ندددة البددد  بددددء التددددريب بر تييددديي ايدددس عنا دددر الربندددامج جدددا فيجدددا أطدددرام العمليدددة التدريبيدددة         

س وةلددو (عدد  طريدد  امليددابالت ال خمددية عددرب اإلنرتنددت     )طددوا  فددرتة التدددريب باسددت الم رأو املتدددربات     وبيددي التييدديي مقددتمراد بالتا يددة املرتدددة     (. املقدداعدة التينيددة 

 . ملعرفة نياط اليوة لتدعيمجاس ونياط الضع  ملعابتجا

 :إلتاف الربنامج التدري : خ ة تن ي  التدريب -3

جدددة لرفدددس مقدددتوى الت ددداعالت البينيدددةس وفاعليدددة  ليدددات التا يدددة   وضدددعت خ دددة أساسدددية لتن يددد  التددددريب ت دددرم عنجدددا فيمدددا بعدددد خ دددب فرعيدددة  قدددب احلا    -

 .املرتدةس واملعلومات املتبادلة بمل أطرام الربنامج

 .وضس دلي  ملجام الت بييات املقموعة واملررية -

 (.املدربةس املتدربةس املقاعد التي س املربمج) دد دور ك  طرم م  أطرام عملية التدريب  -

 . كي ية استخدام الربنامج التدري  والاضرات النةرية املوضوعة علس اإلنرتنتوضس خ وات عملية لتوضين  -

 : اجتمعت املدربة مس ايس املتدربات يف أ د معاهد تعليي احلاسب يف املدينة املنورة بار  -

 ت امل لوبة منجا ولرف طريية التدريب والتيييياختيار املتدربات بناءل علس نتي ة االستبانة االست العية وبيا  دور ك  متدربة يف الربنامجس والواجبا. 

 لرف بسرتاتي ية تن ي  الربنامج التدري  وأهداف ؛ وتوضين معايا ومقتويات ا داء امل لو  م  املتدربة؛ ومدة ومكا  التدريب. 

 . املتغام  يف باالي ا يام توضين أسلو  ت اع  املتدربات مس املدربة ب ري  اللياء املتغام  يف اللياء امل توف واللياء طا -

   ججدددا   اسدددب لخمدددي مدددغود بدددربامج  : توضدددين ل،ججدددغة والدددربامج امل لوبدددة مددد  املتددددربات وهددديWindows   س وبدددرامج ت ددداي  مندددXp Das Windows ؛ وبدددرامج

 . ISPوخب هات  ومودم وب االة فيديوس ومغود خدمة . Explorerربب علس اإلنرتنت من  

 نامجعنوا  املوالس ال و يبج الرب :http://groups.msn.com/et-eadm   

 عنوا  املقاعدة التينية للمتدربات(Help desk). 

   ربميص بريد الكرتوني لك  متدربةس وتوضين كي ية التق ي  يف املوالس بعرPower Point. 

 طريية التدريب 

 :وسس استجدم م جوم احلكومة اإللكرتونية وت بيياتجاس وكا  كما يليبدأ التدريب العملي م  مدخ  عام وم

  ثالثددددة ا يددددام ا ور للمناضددددرات النةريددددة لتكددددوي  ثيافددددة معلوماتيددددة عدددد  احلكومددددة اإللكرتونيددددةس وتمدددد ن بعددددض مواالددددس احلكومددددة            ربمدددديص

 . اإللكرتونية كتدريبات عملية

   فعندددد نجايدددة كددد  جلقددة تدريبيدددة ُي لدددب مددد  املتدربدددة أداء ن ددداط  . دمات احلكومدددة اإللكرتونيدددةبدداالي أيدددام التددددريب خممدددت  داء ا ن ددد ة الت بيييدددة خلدد

 .وبعد تيييم  يعاد يف ن س اليوم بالتا ية املرتدة للمتدربة لتمنين مقارها التدري . س يرس  مبالرة بر بريد املدربة"الواجب"عملي ت بييي 

 أن  ة الربنامج 
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للتددددر  علدددس أندددوام  : أو أن ددد ة تدريبيدددة. دم بر اكت دددام والتعدددرم علدددس ميدددو  املتددددربات وا تياجددداتج  واهتمامددداتج   تجددد: وهدددي بمدددا أن ددد ة استك دددافية 

 .أو أن  ة  نية وت بيييةس هي تعترب أسات الربنامج وجوهرريس والإ خمص  ا نم  والت الربنامج. خمتل ة م  املجارات

 أساليب التدريب املتبعة 

 .والنياش وتن ي  أن  ة وورش عم  بلكرتونيةبمل الاضرات  تنوعت ما

 مقاعدات التدريب 

تقدددديد فددداتورة امليددداري والكجربددداء واإلتمددداالت و  دددغ   "منددد  اسدددتعما  برجميدددة  : وفدددرت البا ندددة عددددة أندددوام ملقددداعدة املتددددربات ت دددم  املقددداعدات البمدددرية   

 .املعدة خميما للربنامج التدري " ال اا 

 التدريب ( ناتج)تيييي عارد 

 . يف ا داء الب  وبعد التدريب" ال  وة"لتيييي التدريب وللتعرم علس مدى فعاليت  مت  لي  واليات االختالم أو

 أساليب التيويي

 (.4)كا  ع  طري  اإلجابة علس االستبانة اإللكرتونية املبينة يف امللن  : تيويي الربنامج التدري  -1

الييدددات املوضدددوعية أو ال خمدددية وهدددي الدددإ تعتمدددد علدددس سدددلوع  ددداهر للمتددددر  منددد  مقدددتوى جدددودة مجدددارة             اعتمدددد يف التددددريب طدددرق  : تيدددويي املتددددربات  -4

بدددة الربندددامج التددددري  بر التيدددويي املقدددتمر خدددال  فدددرتة   .  دددددة؛ كمدددا اعتمدددد الييدددات ال خمدددي املتمنددد  يف رأو امل دددرم أو املددددر  يف ك ددداءة التددددريب   

فبعددد كدد  جلقددة تدريبيددة ي لددب مدد  املتدربدددة       . خدددمات اإلدارة اإللكرتونيددة وأداء املتددددربات ل،ن دد ة الت بيييددة    التدددريبس وةلددو  ددمل الدددخو  ال علددي علددس       

ويف  الدددة رطبدددة املتدربدددة االست قدددار عددد  أو مال ةدددةس ترسددد  موضدددوم القدددوا  بر   . بتدددا  ن ددداط عملددديس وبعدددد تيدميددد  يمدددنن ويعددداد  دددا بالتا يدددة املرتددددة  

 .أو كليجما معاداملدربة أو املقاعد التي  

تا ك دددغء مددد  عمليدددة التيدددوييس تيددديي املدددواد املن دددغة مددد  املتددددربات ملواضددديس تتعلددد  بالتددددريب علدددس خددددمات احلكومدددة اإللكرتونيدددةس منددد  تقدددديد ال دددوا                  -

 .الكرتونياد وتيديي الدلي  علس القداد

 . استخدم التيويي أيضاد تيارير تيدمجا املتدربة ع  التدريب -

 . عملية التيويي علس مال ةة ومتابعة املدربة  عما  وأن  ة املتدربات خال  فرتة التدريبكما استندت  -

و تدددس يتددداف بميدددس . متدربدددة كندددد أالمدددس يقدددمن بددد  الربندددامج  13ويقدددتارق مخدددس سددداعات يف كددد  ليددداءس ي دددرتع فيددد  بدايدددة   : الليددداء املتدددغام  يف مدددومتر -1

  الدددبعض عندددد انتجددداء عدددر  مدددا لدددديج  مددد   دددعوبات أو ميرت دددات أو م ددداركات لتع دددس ال ر دددة    انقدددنا ا مدددرعيندددة الدراسدددة فر دددة امل ددداركة ت لدددب  

 .ل،خريات للم اركة

 ت قا النتارج ومناال تجا

ولإلجابدددة علدددس أسددددئلة الدراسدددة الامدددت البا نددددة  قدددا  التكددددرارات والنقدددب املئويدددة السددددت ابات عيندددة الدراسددددة عددد  عبدددارات  دددداور الدراسدددة وةلددددو            

 قدددا  املددددى مددد  أعلدددس  : سدددي املوضدددومس كمدددا الامدددت ب تبدددام مييدددات ليكدددرت اخلماسدددي يف  قدددا  املتوسدددب للعبدددارات وةلدددو بالنةدددام التدددالي    للمييدددات اخلما

 ,0,=1÷3= 1س القمة املدى علس 3=1-1اليمة وأال  اليمة وهي 

 :تو يس ال ئات طبيا ل لو
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  ,10بر أال  م   1م  : ال أواف  بطالالاد -

 402 بر أال  م  ,10م  : ال أواف   -

  103بر  402م  : أواف  بر  د ما -

 ؛304بر أال  م   103م  : أواف  -

   1بر  304م  :  أواف  ب دة -

( 1)أوافدددد  ب دددددة تةخدددد   :  )كمددددا مت  قددددا  الدددددرجات علددددس النةددددام اخلماسددددي  س 1=4علددددس ( 103+ 403( )1)ثددددي  قددددا  الييمددددة االعتباريددددة وهددددي هنددددا   

كمدددا راعدددت (.ال أوافددد  بطالالددداد تةخددد  درجدددة وا ددددة )س (ال أوافددد  تةخددد  درجتدددا )س (درجدددات( 1)ر  دددد مدددا تةخددد  أوافددد  ب)س (درجدددات 3أوافددد  تةخددد  )س (درجدددات

وهددددس عكددددس ا سددددئلة املوجبددددةس ومت  قددددا  ال ددددروق بددددمل متوسددددب الييمددددة القددددوبة   ( 1 – 3 – 1 – 4 – 1)البا نددددة ا سددددئلة القددددالبة  يددددج أخدددد ت النةددددام  

 . روقواملتوسب االعتبارو املعريف داللة ال

 اإلجابة علس القوا  الرريس 

 . ؟ملدينة املنورةما أثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بعض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة طيبة يف ا

بسدددجام الربندددامج )بجابدددة سدددوا  الدددور ا و    :ونيدددة ا ربعدددةكدددا  تييددديي عيندددة الدراسدددة للربندددامج مددد  خدددال  اإلجابدددة علدددس أسدددئلة  ددداور االسدددتبانة اإللكرت    

بسدددجام الربندددامج التددددري  يف تددداف التددددريب عدددرب اإلنرتندددت السدددتخدام بعدددض خددددمات التعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة مددد  وججدددة نةدددر عيندددة                (التددددري 

بدددمل املتوسدددب القدددو  واملتوسدددب االعتبددداروس   ( 0,1,)مقدددتوى داللدددة   س وجددددت فدددروق ةات داللدددة ب مدددارية عندددد  (1)س موضدددن يف ابددددو   (املتددددربات)الدراسدددة 

يف ايدددس وكاندددت ايدددس متوسددد ات العبدددارات القدددوبة لمددداي املوافيدددة  دددا يدددد  علدددس أ  أفدددراد العيندددة أع دددت تيوميدددا موجبدددا إلسدددجامات الربندددامج التددددري      

واملكدددا  املناسدددب    ريدددة اختيدددار املتددددر  للوالدددت والدددغم    "أ  الربندددامج التددددري  سددداهي يف    باملوافيدددة ب ددددة علدددس  ( 3)ف ددداءت يف املرتبدددة ا ور العبدددارة   .العبدددارات

باملوافيددددة ب دددددةس وبددددالرطي مدددد  أ  هدددد ري العبددددارات يف مرتبددددة وا دددددة بال أ  عبددددارة      ( 3024)جتوسددددب ( 1؛ ,؛ ,1)جدددداءت العبددددارات  : ويف املرتبددددة النانيددددة ". لةروفدددد 

للمتددددربمل اخلا دددة بالقدددك   الدددتخلص مددد  التكدددالي  املاديدددة" مددد  علدددس التكدددرار ا علدددسس يليجدددا  " تددددة ومقدددتمرةمر  مدددو  املتددددر  علدددس تا يدددة معلوماتيدددة "

ويقدددتد  مددد  ةلدددو أ  هددد ري العبدددارات    ". والت اعددد  يف املوضدددوعات املختل دددة     يدددغ املتددددربمل علدددس امل ددداركة  "؛ وأخددداا "ةلدددو باملوافيدددة ب ددددة   واملوا دددالت وطدددا 

مقددداهمة الربندددامج  "و دددا سدددب  يتضدددن أ  اسدددت ابات عيندددة الدراسدددة  دددو     . ريب اإللكرتوندددي مددد  وججدددة نةدددر عيندددة الدراسدددة  كاندددت مددد  أهدددي مقددداهمات التدددد  

ومددد  أهدددي مقددداهمات   ارسدددة املددددر  واملتددددر  التددددريب أثنددداء تواجددددري يف املندددغ  أو يف العمددد  أو يف أو          كاندددت املوافيدددة ب ددددة يف أطلدددب العبددداراتس   " التددددري 

وهدد ا يددوفر املرونددة الددإ تتددين التدددريب دو  اليددودس ويقددمن باالسددتاال  ا مندد  للوالددتس ولتلدد  عدد  التدددريب التيليدددو بضددرورة              . الدد و يناسددب  موالددسس ويف الوالددت  

 التواجدددد ال خمدددي للمددددر  واملتددددر  يف ن دددس املكدددا  والوالدددت؛ كمدددا أ  التددددريب اإللكرتوندددي االتمدددادو ويدددودو بر خ دددض تكل دددة التددددريبس ويعمددد  علدددس     

 .أهدام التدريب ع  ُبعد بدرجة عالية جداد  مل متام تجيئة امتمس وموسقات  لتيب  ه ا النوم م  التدريبس وبةا أ ق  استخدام  يي  
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 (1)جدو  رالي 

 "بسجام التدريب اإللكرتوني: "لداللة ال روق علس الور ا و  (ت)التكرارات والنقب املئوية الست ابات عينة الدراسة واليمة 

املتوسب  ال أواف  ب دة ال أواف  بر  د ما أواف  أواف  ب دة رةالعبا م

 احلقابي

اال رام 

 املعيارو

 الرتتيب "ت"اليمة 

 % ت % ت % ت 1 ت % ت

متكدددد  املتددددددر  مددددد  اليدددددادة العمليدددددة   1

 التدريبية والتنكي بجا

14 110,, 11 1,043 4 10,, , ,0,, , ,0,, 301, ,024 13041** 1 

االتمدددا  بدددمل املتددددربمل عددد    بمكانيدددة  4

طريددددد  الربيدددددد اإللكرتوندددددي وطدددددرم   

 .احلوار

41 210,2 14 11044 1 4043 , ,0,, , ,0,, 3014 ,012 12021** 1 

  يددددددغ املتدددددددربمل علددددددس امل دددددداركة   1

 .والت اع  يف املوضوعات املختل ة

44 230,1 11 14011 1 4043 , ,0,, , ,0,, 3024 ,011 1,011** 4 

ر املتدددددر  للوالددددت والددددغم    ريددددة اختيددددا 3

 .واملكا  املناسب لةروف 

41 2,021 1, 44031 1 4043 , ,0,, , .,, 3021 ,013 1,022** 1 

سددددجولة االتمددددا  باملدددددر  مدددد  خددددال     1

 .الربيد اإللكرتوني

14 110,, 14 11044 1 ,0,4 , ,0,, , ,0,, 303, ,022 14041** 2 

 3 **13011 021, 3011 ,,0, , ,,0, , ,,10 4 11044 14 1,0,4 ,4 .استخدام والت التدريب بك اءة وفعالية 2

التخلص مد  التكدالي  املاديدة للمتددربمل      ,

 اخلا ة بالقك  واملوا الت وطاري

41 2,021 1, 44031 , ,0,, 1 4043 , ,0,, 3024 ,021 1303,** 4 

متكمل املددر  مد  متابعدة النمدو املعدريف       ,

 .لدى املتدربمل

11 33014 13 3101, 1 130,1 , ,0,, . ,0,, 3044 ,0,4 1,01,** , 

 , **1044 10,3 30,2 4043 1 ,,10 4 130,1 1 11044 14 ,3101 13 .مراعاة ال روق ال ردية بمل املتدربمل 4

 مدددو  املتددددر  علدددس تا يدددة معلوماتيدددة    ,1

 .مرتدة ومقتمرة

41 ,1011 , 40,14 1 4043 , ,0,, 1 4043 3024 ,0,4 11013** 4 

ال يدددوفر الوالدددت الكدددايف ل دددرف ايدددس     11

 ا فكار

1 4043 3 110,2 4 10,, 11 14011 12 3,0,2 1041 1011, 101,** 4 

 

 (3)جدو  

 " عوبات الربنامج التدري  : "علس الور الناني لداللة ال روق( ت)التكرارات والنقب املئوية الست ابات عينة الدراسة واليمة 

 م

 

 العبارة

  

 املتوسب ال أواف  ب دة ال أواف  بر  د ما أواف  أواف  ب دة

 احلقابي

 اال رام

 املعيارو

 اليمة

 "ت"

 الرتتيب

 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 4 **,202- ,,04, ,,10 ,3101 13 1,043 11 130,1 1 4043 1 4043 1 بمل املتدر  و مالر  ال جي  بيئة التعلي الت اعلية  14

11 

املتدددر   لددي ت اعليددة بددملال يتمتددس ببيئددة تع 

 1 **3014- 10114 4011 14011 11 1,043 11 1,021 2 ,,10 4 ,,10 4 واملدر 

 1 **,101- ,1011 1041 3,0,2 12 14011 11 ,,10 4 110,2 3 4043 1 اإلنرتنت ل ي ور مجاراتي يف استخدام  13

 1 **0,4,- 0,24, 10,4 ,3101 13 ,3101 13 110,2 3 ,,10 4 ,,0, , العملية طا الادر علس بكقابي املجارات 11

12 

 ال يقددداعد املددددر  علدددس متابعدددة النمدددو    

 2 **30,4- 0432, 4041 ,4203 4 11044 14 44031 ,1 0,4, 1 ,,0, , املجارو لدى املتدربمل

1, 

املوجدودة يف التددريب    ال يتمتس بالعالالات اإلنقدانية  

 3 **304- 10441 4014 ,3101 13 ,4203 4 1,021 2 0,4, 1 ,,10 4 التيليدو

) دالة عند مستوى **  

.0.0) 
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بدرجدددة موافددد  ب ددددة علدددس التدددوالي  دددا يدددد        ( 3044؛ ,303؛ ,301؛3011؛3014)بنقدددب مت اوتدددة ملتوسددد اتجا   ( ,س 1س 1س 2س 4)جددداءت العبدددارات  : املرتبدددة النالندددة يف 

طريددد  الربيدددد اإللكرتوندددي وطدددرم احلدددوارس    املتددددربمل عددد االتمدددا  بدددملتدددوفا :"علدددس أ  عيندددة الدراسدددة كاندددت موافيدددة ب ددددة علدددس مقددداهمة الربندددامج التددددري  يف   

التدريبيددة والدددتنكي   متكنجددا مددد  اليددادة العمليددة   س وبك دداءة وفعاليدددة  واسددت ادة املتدربددة مددد  والددت التددددريب    الربيددد اإللكرتونددديس  سددجولة االتمددا  باملددددر  مدد  خدددال    و

 ".بجا

مراعددداة ال دددروق ال رديدددة  "موافددد  ب ددددةس وكاندددت عددد  مددددى مقددداهمة الربندددامج التددددريب يف   بدرجدددة ( 30,2)جتوسدددب ( 4)جددداءت العبدددارة : يف املرتبدددة الرابعدددة

 اندددت املتددددربات ا سدددرم يف التددددريب وك. والدددد ةكدددرت عيندددة الدراسدددة أ  بعضدددج  كدددا  أسدددرم مددد  الدددبعض اعخدددر يف بتدددا  الن ددداط الت بييدددي    ". املتددددربمل بدددمل

ومدد  هدد ا  جددرت ال ددروق ال رديدددةس ولكدد  يف ن ددس الوالددت وجدددت عيندددة         . يدد  أو ملدد  صددد   ددعوبة فيددد     العملددي ييدددم  املقدداعدة لددغميالتج  املتدددةخرات يف الت ب    

 .الدراسة ارتيا ا كباا يف استخدام ا ن  ة عرب اإلنرتنت ويف التعاو  مس بعضج  البعض

؛ عددددغة 2,,4؛ عددددبا  قددددملس Kessel, 2000؛ 3,,4؛ القدددديدسMoonen, 2001؛2,,4فتندددديس )الدراسددددة احلاليدددة مددددس الدراسددددات القددددابية منجدددا دراسددددة    وبددد لو تت دددد  

املت يددة كلددجا علددس أ  مدد  أهددي  يددغات التدددريب عددرب اإلنرتنددت بمكانيددة تدددريب املعلددي أثندداء تواجدددري يف املنددغ                ( 3,,4؛ دويدددوس Ragnan and others, 2002؛ 4,,4جددادس 

د و مددد   ددددد وفدددرتات دراسددة  دددددة  دددا يتدددين للمعلددي التددددر  بمدددورة طدددا   أو يف العمدد  أو يف أو موالدددسس كددد لو يف أو والددت يالرمددد س وعددددم بلدددغامجي جواعيدد   

كمددددا أ  اسددددتخدام اإلنرتنددددت يف التدددددريب ي ددددور مدددد  املقددددتوى املعددددريف للمتدددددر  ويركددددغ علددددس ال اردددددة ال خمددددية ال عليددددة للمتدددددربملس كمددددا يددددوفر    . مييدددددة

 .للمتدربمل التدريب  قب بمكانيات ك  فرد

داللدددة ب مدددارية عددد  املتوسددددب     س جددداءت ب ددددرق ةو "ا فكدددار  ال يدددوفر الوالدددت الكدددايف ل ددددرف ايدددس    : "الربندددامج التدددددري   الدددإ تددد كر أ   ( 11)العبدددارة  

وهددو أالدد  مدد  املتوسددب االعتبدداروس  ددا يددد  علددس رفددض عينددة الدراسددة ملددا جدداء بالعبددارةس بدد  التةكيددد علددس أ  التدددريب وفددر الوالددت                ( 1011)االعتبددارو جتوسددب  

مددد  أ  الوالدددت الددددد للتددددريب عدددرب ال دددبكة التل غيونيدددة املاليدددة ل يكددد  كافيدددا   ( 1444)فكدددارس وهددد ا يتعدددار  ونتي دددة اليقددد   الكدددايف ل دددرف ايدددس ا 

تقدددي معةدددي م رداتددد  باباندددب العملدددي؛   متدربدددة يف ميدددرر ا( ,1)ليقددد  كدددا  والتعليددد   ددد ري النتي دددة هدددو أ  عددددد املتددددربات يف ميدددرر ا  . يف نةدددر عيندددة الدراسدددة 

أمددا الدراسددة احلاليددة اعتمدددت علدددس لددبكة اإلنرتنددت الددإ أتا ددت بمكانيددة التوا دد  ل ددرف ايددس ا فكدددار يف أو             .   دارسددة بر مقدداعدة مقددتيلة   و اجددة كدد  

كانددت و ددا سددب  تقددتنتج البا نددة أ  اسددت ابات عينددة الدراسددة عدد  مدددى بسددجام الربنددامج التدددري  يف تدداف التدددريب عددرب اإلنرتنددت             . والددت ومتددس لدداءت املتدربددة   

 .املوافية ب دة يف أطلب العبارات

 ( عوبات الربنامج التدري : )بجابة سوا  الور الناني

( 3)كمدددا يةجدددر مددد  ابددددو   ( املتددددربات) دددعوبات الربندددامج التددددري  السدددتخدام بعدددض خددددمات التعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة مددد  وججدددة نةدددر عيندددة الدراسدددة      

 :كالتالي

س وهدددو (10,4)يف عددددم املوافيدددة ب ددددة وجتوسدددب     س"طدددا الدددادر علدددس بكقدددابي املجدددارات العمليدددة    "وهدددس أ  التددددريب اإللكرتوندددي  ( 11)لعبدددارة ا تلدددت املرتبدددة ا ور ا 

دام اإلنرتندددت اسدددتخأ  التددددريب ب. )2,,4؛ ممددد  سس Kanji and others, 2004؛ 3,,4؛ ببدددراهييس4,,4عدددغة جدددادس)أالددد  مددد  املتوسدددب االعتبدددارو ات يدددت الدراسدددة احلاليدددة مدددس دراسدددة   

برنددامج يف  قددمل الدددرات املعلمددمل املتدددربمل باددض النةددر عدد  خددرباتجي القددابية باحلاسددب اعلددي أو اإلنرتنددتس وفددو املقددتوى املعددريف لددديجيس فعاليددة               كددا  لدد  تددةثا فعددا    

 .الوسارب املتعددة يف تنمية مجارات الت وا  لدى ال ال  وبنتاث الربجميات

س بدرجدددة ال أوافددد   وجتوسدددب  "بدددمل املتددددر  و مالرددد   ال جيددد  بيئدددة الدددتعلي الت اعليدددة "وهدددس أ  التددددريب اإللكرتوندددي  ( 14)العبدددارة  يف املرتبدددة النانيدددة جددداءت 

(10,,.) 

. (1041)وبدرجددددة ال أوافدددد  وجتوسددددب  " اإلنرتنددددت ل ي ددددور مجدددداراتي يف اسددددتخدام "وهددددس أ  التدددددريب اإللكرتونددددي  ( 13)يف املرتبددددة النالنددددة جدددداءت العبددددارة  

لدددرتط تدددوفر معرفدددة اسدددتخدام احلاسدددب واإلنرتندددت لددددى املتدربدددة ول ي دددرتط        اإللكرتوندددي يف الدراسدددة احلاليدددة ا   ولت قدددا هددد ري النتي دددة نددد كر أ  التددددريب    

هدد ري النا يددة بامليارندددة   املجددارة العاليددةس فتنوعددت مجدددارات عينددة الدراسددة بدددمل املجددارات العاليددة ومتوسددد ة يف احلاسددب واإلنرتنددتس لددد ا ل تت ددور مجددارات الدددبعض يف            

الدددإ أكددددت علدددس أ  التددددريب اإللكرتوندددي   ( ,,,4)؛ ودراسدددة أمحدددد وياسدددمل  (2,,4)يت ددد  ودراسدددة عدددبا  قدددملس  وهددد ا القدددياق . مدددس  مددديالتج  ا الددد  مجدددارة 



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

ساسدددية لعيندددة الدراسدددة للتعامددد  مدددس  جتددداث بر نوعيدددة معيندددة مددد  املتددددربمل املدددوهلمل للتعامددد  مدددس املقدددت دات التكنولوجيدددةس وكددد لو ضدددرورة  ديدددد مجدددارات أ    

  لتيدددديي بدددرامج تعليميدددة وتدريبيدددة عدددرب اإلنرتندددتس كمدددا  تددداث املتددددربات بر توعيدددة بةهميدددة لدددبكة   اإلنرتندددتس والدددإ سدددينتاججا املددددربوالتعلددديي والتددددريب عدددرب 

ال يتمتدددس بالعالالدددات  "وهدددس أ  التددددريب االلكرتوندددي  ( ,1)العبدددارة  يف املرتبدددة الرابعدددة جددداءت  . اإلنرتندددت وكي يدددة اسدددتخدامجا واالسدددت ادة منجدددا يف التعلددديي والعمددد      

أكدددددت معةددددي املتدددددربات مدددد  خددددال  الادثددددة علددددس أ  التدددددريب     (. 4014)وبدرجددددة ال أوافدددد  ب دددددريس وجتوسددددب   " املوجددددودة يف التدددددريب التيليدددددو  اإلنقددددانية

( 11)يف املرتبدددة اخلامقدددة جددداءت العبدددارة    .بدددبعض ندددتج عنجدددا  دددداالات بيدددنج   اإللكرتوندددي ومددد  خدددال  امل ددداركة يف النيددداش والت بيددد  العملدددي عدددغ  معدددرفتج       

وهددد ري النتي دددة تت ددد  مدددس مدددا    (. 4011)وبدرجدددة ال أوافددد  ب ددددريس وجتوسدددب    "املتددددر  واملددددر   ال يتمتدددس ببيئدددة تعلدددي ت اعليدددة بدددمل   "وهدددس أ  التددددريب االلكرتوندددي   

 .لددة أثناء ت بي  ا ن  ة واحلوار املقتمر بمل املتدربات بعضج  البعضأكدت  املتدربات أثناء الادثة ابماعية مس املدربة وا

فاعليدددة يف التددددريبس وأنددد  يتمتدددس ببيئدددة ت اعليدددة عاليدددة بدددمل املتددددربات وبيدددنج  وبدددمل املدربدددة؛    ندددامج التددددري  االلكرتوندددي كدددا  ةاو دددا سدددب  نقدددتنتج أ  الرب

س يف أ  الربنددددامج  Grunewald and Others, 2003)؛ Ragnan and Others, 2002؛ 1,,4؛ الغهراندددديس Moonen, 2001؛ 1,,4عبددددد العدددداطيس  )وات يددددت الدراسددددة احلاليددددة مددددس دراسددددة     

 .باملقدددتخدم ل دددبكة اإلنرتندددت الدددد  يددد  ال اعليدددة والك ددداءة املتوالعدددة منددد  كمدددا  جدددر مددد  خدددال  محدددات ورضدددا ال دددال  وت دددوالجي يف هددد ا الندددوم مددد  التددددري      

الدددإ تو دددلت فيددد  عيندددة    ( 1444)واختل دددت هددد ري النتي دددة مدددس دراسدددة اليقددد      . خددد ت اال ددداري اإلصدددابي بعدددد التددددريب اإللكرتوندددي    وتدددبمل أ  عيندددة الدراسدددة أ  

ويددرجن أ  القددبب يعددود بر طبيعددة ال ددبكة التل غيونيددة      . الدراسددة بر اللددة الت اعدد  بددمل ا سددتاة واملتدددربات  ددمل التدددريب عدد  طريدد  ال ددبكة التل غيونيددة املاليددة            

يعدددود بر اليدددةس بينمدددا تو دددلت الدراسدددة احلاليدددة بر موافيدددة عيندددة الدراسدددة أ  اسدددتخدام لدددبكة اإلنرتندددت   دددغ املتددددربات علدددس امل ددداركة والت اعددد س وةلدددو        امل

ال "االلكرتوندددي وهدددس أ  التددددريب ( 12)جددداءت العبدددارة : وأخدددااد يف املرتبدددة القادسدددة . طبيعدددة لدددبكة اإلنرتندددت وت ورهدددا املقدددتمرس وكددد لو ت دددور اسدددتخداماتجا   

تو دددلت املتددددربات لنتي دددة مددد  خدددال  متابعدددة املدربدددة  ددد  أثنددداء    (. 4041)بدرجدددة ال أوافددد س وجتوسدددب  " املجدددارو لددددى املتددددربمل  يقددداعد املددددر  علدددس متابعدددة النمدددو 

 .التدريب

أ  الربنددامج التدددري  وفددر بيئددة ت اعليددة بددمل      و ددا سددب  نقددتنتج مدد  اسددت ابات عينددة الدراسددة الددإ جدداءت بددالن ي لكدد  عبددارات الددور بدددرجات مت اوتددة              

 . املدربة واملتدربات وبمل املتدربات وبعضج  البعض؛ كما أ  الربنامج طور مجارات املتدربات العملية ويف استخدام اإلنرتنت

 ( توى الربنامج التدري : ) بجابة سوا  الور النالج

(. املتددددربات)بعدددض خددددمات التعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة مددد  وججدددة نةدددر عيندددة الدراسدددة           االسدددت ادة مددد   تدددوى الربندددامج التددددري  السدددتخدام     

الاضدددرات النةريدددة لتكدددوي  خل يدددة ثيافيدددة عددد  احلكومدددة اإللكرتونيدددة وخددددماتجا لتجيئدددة املتددددربات لت بيددد  ا ن ددد ة؛         : تضدددم  تدددوى الربندددامج التددددري   

أ   تدددوى الربندددامج التددددري  سددداهي يف   يدددغ املتددددربات علدددس امل ددداركة والت اعددد  يف املوضدددوعات         ( 1) يتضدددن مددد  ابددددو   . بضدددافة بر الربجميدددة التدريبيدددة  

ج جددددوم املتدربددددة سدددداهي يف تعريدددد   " تددددوى الربنددددامج التدددددري   بددددة  ( ,1)جدددداءت يف املرتبددددة ا ور العبددددارة  : وكانددددت اسددددت ابات العينددددة كدددداعتي  . املختل ددددة

س  يدددج وافيدددت كامددد  العيندددة علدددس هددد ري العبدددارةس وهددد ا يوكدددد نتدددارج الدراسدددة االسدددت العية   (30,4)فددد  ب ددددة وجتوسدددب بدرجدددة موا" احلكومدددة اإللكرتونيدددة

 . علس عدم معرفة عينة الدراسة جاهية احلكومة اإللكرتونية وخدماتجا

بدرجددددة موافدددد  ب دددددةس وجتوسددددب   " ال ددددرفراعددددس وضددددوف المددددور املقددددتخدمة يف " تددددوى الربنددددامج التدددددري  أ  ( 42)يف املرتبددددة النانيددددة جدددداءت العبددددارة  

لدددإ بندددت عيندددة الدراسدددة بجابتجدددا علدددس وضدددوف المدددور املقدددتخدمة يف برجميدددة لدددرف طرييدددة تقدددديد ال دددواتا الكجربددداء وامليددداري وال ددداا  واالتمددداالت؛ وا      (. 30,4)

ل يتدددوافر يف : "وهدددس( 43)بة عيندددة الدراسدددة علدددس العبدددارة   كاندددت اسدددت ا . كدددا   دددا دور يف مقددداعدة املتددددربات يف الت بيددد  العملدددي لتقدددديد فدددواتا خا دددة بجددد      

فيدددد كاندددت . املتعليدددة بربجميدددة تقدددديد فددداتورة امليددداري واالتمددداالت ( ,4)؛ وكددد لو العبدددارة (4043)عددددم موافيتجدددا وجتوسدددب  س"الربندددامج اإلخدددراث املناسدددب للعدددر 

 (.0,1,)وب روق دالة ب مارياد عند مقتوى ( درجات 1)االعتبارو وهو أال  م  املتوسب ( 4011)اإلجابة بعدم املوافيةس  يج بلل املتوسب 

س وبدرجدددة موافددد    "العمددد   يف الت بيددد  العملدددي لدددورش   املتدربدددة  يقددداعد  " تدددوى الربندددامج التددددري     أ  ( ,4)يف املرتبدددة النالندددة جددداءت العبدددارة     

 ددددا ب  أن دددد ة سدددداعدت املتدربددددة يف   "نددددامج التدددددري    تددددوى الربأ  ( ,4)وأكدددددت عينددددة الدراسددددة ةلددددو يف العبددددارة   (. 30,2)ب دددددة وجتوسددددب  

ء عددددربت املتدددددربات عددد  سددددروره  بتقددددديد ال ددددواتا احلكوميدددة مدددد  البيددددت دو  عنددددا  (. ,302)وبدرجددددة موافدددد  ب ددددة وجتوسددددب   "الت بيددد  العملددددي 

ويقدددتنتج مددد  ةلدددو ا  بخدددراث  . جي  علددديجيالدددرتف بعضدددج  أ  ُتنمددد  اخلددددمات املتعليدددة باملتياعددددي  بلكرتونيدددا للتقددد   س وا(نيابدددة عددد  الوالدددد أو الدددغوث )

 املتدربدددة لددد س"و ؛(3014)وبدرجدددة موافددد  ب ددددة وجتوسدددب   ( 44)عبدددارة " الاضدددرة سددداعد علدددس فجدددي املتدربدددة ملوضدددوم   " تدددوى الربندددامج التددددري   

الدددإ واججتجدددا  س المدددعوباتالتالدددب علددد"يف املتدربدددة كمدددا سددداعد  س(3012)موافددد  ب ددددة وجتوسدددب  ( 44)عبدددارة  "التددددريب علدددس  ضدددور ايدددس أيدددام 



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

املوضدددوعات  راعدددس الوضدددوف والرتكيدددغ علدددس  ددداور   " تدددوى الربندددامج التددددري    وأ   .(,303)موافددد  ب ددددة وجتوسدددب   ( 14)عبدددارة " أثنددداء التددددريب 

( 41)عبددددارة  "تددددر  املتبددداد  بدددمل املدددددر  وامل   املرونددددة وسدددجولة احلدددوار  وأتددداف  "س ( 3014)موافددد  ب ددددة وجتوسددددب   ( ,1)عبددددارة " الرريقدددة دو  ت دددعب  

؛ عبددددد العدددداطيس  4,,4جددددادس  ؛ وعددددغة3,,4ببددددراهييس )سددددات القددددابية  يتضددددن  ددددا سددددب  أ  الدراسددددة احلاليددددة والدرا    (.30,2)موافدددد  وجتوسددددب  

ندددت  علدددس لدددبكة اإلنرت (  دددوتس  دددورةس ندددص  )أاعدددت علدددس أ  اسدددتخدام برندددامج تددددري  جوا ددد ات بخدددراث جيددددة وبوسدددارب متعدددددة          ( 1,,4

 . فاعليةس يقاعد يف النمو املعريف ويف ا داء املجارو لماي ك  م  استخدم برنامج ء تدريب متيدم ةىالادر علس بع ا

 (خدمات تعامالت احلكومة اإللكرتونية: )بجابة سوا  الور الرابس

 مغايا الربنامج التدري  الستخدام بعض خدمات تعامالت احلكومة اإللكرتونية م  وججة نةر عينة الدراسة

 :كاعتي( املتدربات)وكانت است ابات عينة الدراسة ( 2)رالي يوضنجا ابدو  س (تدرباتامل)

ت ددددوير أ  عيندددة الدراسدددة أاعدددت علدددس أ  الربندددامج التددددري  سددداعد علدددس         (. 30,4)بدرجدددة موافددد  ب ددددة وجتوسدددب     ( 14)املرتبدددة ا ور العبدددارة   جددداء يف  

 .ةمجاراتج  يف استخدام تعامالت احلكومة اإللكرتوني

 (1)رالي جدو  

 " توى الربنامج التدري : "للداللة ال روق علس الور النالج (ت)التكرارات و النقب املئوية الست ابات عينة الدراسة و اليمة 

 م

 

 العبارة

 

 ال أواف  ب دة ال أواف  بر  د ما أواف  أواف  ب دة
املتوسب 

 احلقابي

اال رام 

 املعيارو
 الرتتيب "ت"اليمة 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 1 **,4,03 014, 30,4 ,,0, , ,,0, , ,,0, , 1,021 2 4011, ,4 اإللكرتونية ساهي يف تعري ي ج جوم احلكومة ,1

 , **14041 022, ,303 ,,0, , ,,0, , 0,4, 1 11044 14 ,,110 14 الإ واججتجا أثناء التدريب ساعدني يف التالب علس المعوبات 14

 3 **,1,04 011, ,302 ,,0, , ,,0, , 4043 1 ,4203 4 014,, 43 العملي ن  ة ساعدت  يف الت بي  ا ب  أ ,4

 1 **1,011 011, 3024 ,,0, , ,,0, , 4043 1 14011 11 230,1 44 اخلا ة ب  أفادني يف املعلومات النةرية 41

 , **,,110 022, 3012 ,,0, , ,,0, , 0,4, 1 ,4203 4 230,1 44 التدريب ل ع  علس  ضور ايس أيام 44

 1 **11024 ,02, 3024 ,,0, , ,,0, , ,,10 4 ,4203 4 2,021 41 العملية يقرّ بكقابي لبعض املجارات 41

 11 **3011- 1,,10 4043 44031 ,1 14011 11 ,4203 4 0,4, 1 4043 1 للعر  ل يتوافر في  اإلخراث املناسب 43

 ,1 **,01, 0,1, 30,2 ,,0, , 4043 1 4,014 , 33014 11 14011 11 املتباد  بمل املدر  واملتدر  ريتين املرونة وسجولة احلوا 41

 4 **410,2 ,03, 30,4 ,,0, , ,,0, , 4043 1 130,1 1 4011, ,4 ال رف راعس وضوف المور املقتخدمة يف 42

4, 
خدمات املياري وال اا   ل يتوافر في  اإلخراث املناسب يف

 تواالتماال
1 4043 4 10,, 4 10,, , 41011 41 210,2 4011 10,31 -,01,** 14 

 1 **4,0,3 0342, 30,2 ,,0, , ,,0, , 4043 1 1,021 2 4031, ,4 العم  ساعدني يف الت بي  العملي لورش ,4

 2 **12021 012, 3014 ,,0, , ,,0, , 4043 1 11044 14 210,2 41 الاضرة بخراج  ساعد علس فجمي ملوضوم 44

1, 
املوضوعات   راعس الوضوف والرتكيغ علس  اور

 الرريقة دو  الت عب
12 3,0,2 13 3101, 1 ,0,4 1 4043  ,0,, 3014 ,0,, 1,0,1** 4 

 (0,1,)دالة عند مقتوى ** 



  ض خدمات التعامالت احلكومية اإللكرتونية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة طيبة يف املدينة املنورةأثر برنامج تدريب عرب اإلنرتنت الستخدام بع

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

 (2)جدو  

 "خدمات تعامالت احلكومة اإللكرتونية" :بسداللة ال روق علس الور الرالل (ت)التكرارات و النقب املئوية الست ابات عينة الدراسة و اليمة 

 م

 

 العبارة

 

 ال أواف  ب دة ال أواف  بر  د ما أواف  أواف  ب دة
املتوسب 

 احلقابي

اال رام 

 املعيارو
 الرتتيب "ت"اليمة 

 % ت % ت % ت % ت % ت

11 
أرى أ  يعمدددي  تدددوى الربندددامج يف جمدددا  التددددريب علدددس     

 .ةخدمات احلكومة اإللكرتوني
4, ,4011 3 110,2 4 10,, , ,0,, , ,0,, 30,2 ,011 1,01,** 4 

14 
ت دددددوير مجدددددداراتي يف اسدددددتخدام خدددددددمات احلكومددددددة   

 .اإللكرتونية
44 ,1044 1 ,0,4 4 10,, , ,0,, , ,0,, 30,4 ,013 14033** 1 

11 
التددددريب مددد  أو مكدددا  جادددرايف بةسدددرم والدددت وبةالددد        

 تكل ة
41 ,1011 , 41011 1 4043 , ,0,, , ,0,, 30,1 ,014 1,04,** 1 

13 
ال ر ددة لتدددريب أسددرتي و ميالتددي علددس مندد  هدد ا الربنددامج  

 .التدري 
41 2,021 4 4203, 4 10,, , ,0,, , ,0,, 3024 ,02, 11024** 3 

 1 **,1401 0,1, ,301 ,,0, , ,,0, , 110,2 3 ,4203 4 210,2 41 االست ادة م  ابلوت لقاعات طويلة أمام احلاسو  11

12 
فر ددة االسدددت ادة مددد  خدددمات احلكومدددة اإللكرتونيدددة   

 .وأنا خارث بلدو
4, 1,0,4 4 4203, 1 130,1 , ,0,, , ,0,, 3033 ,0,1 11042** 2 

 1 **,1,01 ,01, 30,1 ,,0, , ,,0, , ,,10 4 1,021 2 ,203, 42 .ت بي  بعض اخلدمات اإللكرتونية وا ن  ة العملية ,1

 ( 0,1,)دالة عند مقتوى  **

 تدددوى الربندددامج يف جمدددا  التددددريب علدددس اسدددتخدام تعدددامالت احلكومدددة     "موضدددنة رطبدددة عيندددة الدراسدددة يف تعمددديي   ( 11)يف املرتبدددة النانيدددة جددداءت العبدددارة   

 (.30,2)وبدرجة مواف  ب دة وجتوسب  "اإللكرتونية 

التددددريب مددد  أو مكدددا  سددداعدت املتددددربمل علدددس مالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة تعدددا"أ  ( ,1)والنالندددة مكدددرر العبدددارة ( 11)يف املرتبدددة النالندددة جددداءت العبدددارة  

وا ن ددد ة  ت بيددد  بعدددض اخلددددمات اإللكرتونيدددة  سددداعدت عيندددة الدراسدددة علدددس   تعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة   "وأ   ".جادددرايف بةسدددرم والدددت وبةالددد  تكل دددة  

  ةلددو افر الددبعض بر مندداط  أخددرى ول يعدد   الدراسددة أندد  خددال  فددرتة التدددريب سدد    ةكددر بعددض أفددراد عينددة    ( 30,1)وةلددو بدرجددة موافدد  ب دددة وجتوسددب     "العمليددة

فر ددددة االسددددت ادة مدددد  خدددددمات  أتا ددددت لعينددددة الدراسددددة تعددددامالت احلكومددددة اإللكرتونيددددة "وهددددس أ  ( 12)اسددددتمرار التدددددريبس كمددددا أكدددددت ةلددددو العبددددارة  

أتا دددت ال ر دددة واإلمكاندددات لعيندددة الدراسدددة  تعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة "وهدددس أ  ( 13)كددد لو العبدددارة . "مدددا كدددا أينالتددددر  اإللكرتونيدددة و احلكومدددة

سددداعدت تعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة "وهدددس أ  ( 11)يف املرتبدددة القادسدددة جددداءت العبدددارة  ".هددد ا الربندددامج التددددري ج  علدددس معرفدددة و مددديالت ه لتددددريب أسدددر

وبدرجددة موافدد  ب دددة وجتوسددب     س "ا  ا عمددا  مندد  تقددديد ال ددواتا أو   ددغ لل دداا  وطدداري      االسددت ادة مدد  ابلددوت لقدداعات طويلددة أمددام احلاسددو  إلتدد       علددس 

 س يف أ  التددددريب باسدددتخدام اإلنرتندددت كدددا     (Ragnan and Others, 2002؛ ,.Kanji et al؛Moonen, 2001)؛ و(1,,4عبدددد العددداطيس  )ات يدددت الدراسدددة احلاليدددة مدددس دراسدددات    (. ,301)

 .  املواالس اإللكرتونيةلتدريب واضنا  مل استخدم املتدربوالدرات املتدربملس كما  جر أثر ايف  قمل  ل  تةثا فعا 

مددا أهددي امليرت ددات لتنقددمل الربنددامج التدددري  السددتخدام بعددض خدددمات التعددامالت احلكومددة اإللكرتونيددة مدد  وججددة نةددر عينددة         :   بجابددة القددوا  اخلددامس 

 ؟  (املتدربات)الدراسة 

 :بر ثالثة أجغاء كالتاليمت تمني  امليرت ات 

 : ميرت ات  قمل الربنامج التدري  كك  -1

 . يادة فرتة التدريب بر ثالثة أسابيسس  تس يتقنس للمتدربة أثناء التدريب الت بي  علس املغيد م  خدمات تعامالت احلكومة اإللكرتونية -

 .لكرتونية لتكوي  ثيافة احلكومة اإللكرتونيةالتيلي  م  ابانب النةرو املتعل  بالتعري  جاهية احلكومة اإل -

 س يادة أيام التدريب املتعلية باللياء املتغام  عرب اإلنرتنت ليتقنس للمتدربات املناال ة وتباد  ا فكار مس املدربة -

 .أ  ال ييتمر الربنامج التدري  علس طالبات ابامعة ب  ي تن التدريب بميس لرارن امتمس -

 (0.0.)دالة عند مستوى ** 

 (0.0.)دالة عند مستوى ** 



  "ملدينة املنورةجامعة طيبة يف اومية لدى طالبات كلية الرتبية عرب اإلنرتنت الستخدام بعض خدمات التعامالت احلك أثر برنامج تدريب"

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

 .سوم لاللرتاع يف الربنامج جا يتناسب والدرة املتدربات وتكو  أال  م  تكل ة رسوم الدورات التدريبية التيليديةأ  ربمص ر -

 .القكرتارية ومجارات احلاسب وتمميي املواالس أعما تكرار ه ا الربنامج وتيدم في  مواضيس خمتل ة من   -

 ميرت ات لتنقمل التدريب عرب اإلنرتنت

 . ابامعات بر أهمية التدريب املعتمد علس اإلنرتنت ومناسبت  لةروم ال الب ابامعيس وأيضا بعض طال  املدارتتوجي  الييادات يف -

 .تبنس معجد اإلدارة العامة أو اعية اإلدارة القعودية   ا النوم م  التدريب لضما  تيدمي  جقتوى جيد -

 .جتاججا سوق العم  وت يد املتدربة يف عملجا عيد دورات تدريب م  خال  اإلنرتنت يف مواضيس خمتل ة -

 .التدريب عرب اإلنرتنت  اجة ضرورية ل ال  ابامعة واملدارت لالست ادة م  العلي دو  احلاجة لي س مقافات لاسعة حلضور دورة -

 ميرت ات لتنقمل التدريب عرب اإلنرتنت

 .ري ع  خدمات تعامالت احلكومة اإللكرتونيةالييام  ملة دعارية بعالنية ع  طري  التل غيو  والمن  وطا -

  الوالدددت فدددتن امدددا  للمدددرأة إلتدددا  أعما دددا واالسدددت ادة مددد  اخلددددمات امليدمدددة للتعدددامالت اإللكرتونيدددة حلاجدددة املدددرأة  ددد ري اخلدمدددة ملدددا تدددوفرري  دددا مددد     -

 . وابجد و نبجا االختالط بالرجا 

تدددا  معدددامالت النقددداء ا ميدددات وةوو اال تياجدددات اخلا دددة لتدددوفا امل دددية  خلا دددة خلدمدددة وبلددددوارر احلكوميدددة وافدددتن مكاتدددب نقدددارية يف ايدددس ا -

 . عليج 

فددددتن موالددددس خدددداص ملقدددداعدة املتياعددددددي  وا ميددددات وةوو اال تياجددددات اخلا ددددة إلتددددا  معدددددامالتجي مندددد  احلمددددو  علددددس املعدددداش واحل دددددغ يف              -

 .املقت  يات واحل غ لر الت العمرة واحلج والضاء اإلجا ات

وضدددس روابدددب للمنددداكي تقدددتيب  است قدددارات املدددرأة اخلا دددة بيضدددايا الدددغواث وال دددالق والن يدددة واملدددااه وطاهدددا مددد  ا  دددوا  ال خمدددية الدددإ تجدددي        -

 . املرأةس ويتي الرد عليجا م  الب  املتخمممل يف الاكي

 االستنتاجات 

 :بر التاليبناء علس نتارج الدراسة وم  خال  الربنامج التدري  تو لت البا نة 

عتمدددد الددددمج بدددمل املعلومدددات املعرفيدددة النةريدددة      علدددس املعلومدددات النةريدددة فيدددب بددد  ا  الربندددامج التددددري  كدددا   تعددداد وبعيدددداد عددد  امللددد  لعددددم ا توارددد      -

 .والت بي  العملي ال ورو  ا م  وججة نةر املتدربات

أو مدد  خددال  تعليدد  املدربددة اليددومي علددس ا ن دد ةس سدداعد املتدربددة علددس التعددرم القددريس            الت اعدد  البددي  بددمل املتدددربات واملدربددة خددال  الليدداء املتددغام          -

 .علس نتارج التدريب وتمنين ا خ اء للتمك  م  اكتقا  املجارة امل لوبة

 .كا  للربنامج دور فعا  يف تباد  اخلربات والت ار  بمل املتدربات -

 .با جبرأة ع  أفكاره  م  خال  الربيد اإللكرتوني والادثةس ولتكوي   داالاتأتاف الربنامج ال ر ة للمتدربات اخل والت للتع -

 . الربنامج أتاف امل اركة اإلصابية وال عالة للمتدربات وعدم  مر دوره  كمتلييات فيب -

 .م  مغايا الربنامج توفر املادة العلمية لدى املتدربة واال ت ا  بجا والرجوم بليجا عند احلاجة -

 .املتدربة املعلومات واملجارات واخلربات الإ اكتقبتجا بر أفراد أسرتجا ني  -

االن تددداف علدددس ممدددادر للمعرفدددة جديددددة منددد  التعدددرم علدددس احلكومدددات اإللكرتونيدددة يف العدددال العربدددي والاربدددي  دددا لدددك  ان باعددداد بصابيددداد لددددى       -

 .املتدربة ع  أهمية موضوم الدورة التدريبية

 . املدربة ثية املتدربات وا رتامج كقب ا علس تو ي  املادة التدريبيةس أوضوم التدريب والدرتجبملام املدربة ج -

اني دددام االنرتندددتس تع ددد  ا ججدددغةس ضدددع  مقدددتوى لدددبكات االتمددداالتس  دددعوبة        : مددد  أهدددي المدددعوبات الدددإ واججدددت املتددددربات أثنددداء التددددريب       -

 .   احلاسب أو االنرتنتالدخو  علس املواالس املراد الت بي  العملي عليجاس ع

 ادكدددبا ادالددددخو  علدددس بعدددض مواالدددس الددددوارر احلكوميدددة اإللكرتونيدددة يقدددتارق والتددد   : مددد  المدددعوبات الدددإ واججدددت املتددددربات أثنددداء ت بيددد  ا ن ددد ة   -

عوبات كانددت أالدد  يف   يتخللدد  اني ددام التمددا  ال ددبكةس وعنددد الدددخو  علددس بعددض املواالددس يكددو  املوالددس بمددا متوال دداد موالتدداد أو  ددت التعدددي س المدد                

 .الدخو  علس موسقات التعليي واملوسقات اخلا ة
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 اخلال ة

ل البدددات اسدددتخدام التددددريب عدددرب االنرتندددت هدددو وسددديلة ولددديس طايدددةس وُيعتدددرب  دددورة ناجندددة ومتممدددة  سددداليب التددددريب املعروفدددة ولغيدددادة املنافددد  املتا دددة ل            

كمدددا أ  لددد  مغايدددا  . وكددد لو خ دددض التكدددالي  املاديدددة للتددددريب  .  مكدددا  و مدددا   ددددد للت دددور مددد  خدددال  التددددريب ب دددك  مدددر  ودو  احلاجدددة للتواجدددد يف    

لقدددريس أخدددرى منددد  تبددداد  اخلدددربات بدددمل ال دددال س وتعددددد ممدددادر املعرفدددة مددد  خدددال  االتمدددا  جواالدددس ةات  دددلةس بضدددافة بر تعددددد طدددرق التييدددييس والتيدددويي ا        

يف اسدددتخدام خددددمات  أثدددر واضدددن يف ت دددوير مجدددارات عيندددة الدراسدددة     التددددري  احلدددالي  ندددامج كدددا  للرب.للربندددامج التددددري  وتمدددنين ا خ ددداء والندددواالص فيددد     

مكددد  املتددددربات مددد  اكتقدددا  املجدددارات امل لوبدددة  اسدددتخدام خددددماتجاس و ويفيف رفدددس مقدددتوى ثيافدددة احلكومدددة اإللكرتونيدددة  تعدددامالت احلكومدددة اإللكرتونيدددة 

املتدربدددة و ميالتجدددا وبيدددنج  وبدددمل املدربدددة؛ وجددداءت فاعليدددة وك ددداءة الربندددامج التددددري  نتي دددة لدالدددة التن يددد  مددد    ومتتدددس التددددريب ببيئدددة ت اعليدددة بينيدددة عاليدددة بدددمل  .  دددا

ربندددامج والتواجدددد جاندددب اليدددارممل علدددس الن ددداط التددددري س ومددد  االتندددام املتددددربات بةهددددام التددددريب وت جمجدددي لتدددوى الربندددامجس واسدددتمرار ايدددس املتددددربات يف ال  

ددة لالتمددددا  املتددددغام س وكدددد لو محاسددددج  للم دددداركة يف النيدددداش ابمدددداعيس واملوا بددددة و مدددد  املقددددئولية يف كدددد  أيددددام التدددددريبس            يف املواعيددددد الدددد 

مجي منددد  اسدددتمتاعج  بت بيددد  ا ن ددد ة عدددرب اإلنرتندددت كدددا  لددد  الددددور ا كدددرب يف تددداف الربندددامجس فالتددددريب ال عدددا  هدددو الددد و جدددو  بع دددا  املتددددربمل لدددتعل        و

كمدددا مكددد  الربندددامج  . قدددابجي املجدددارات واال اهدددات الدددإ يتناو دددا الربندددامج التددددري  ومددد  ثدددي العمددد  علدددس نيلدددجا بر  ددديب  يددداتجي وأعمدددا ي       املعدددارم واكت

ملجدددارو  ددداس  متابعدددة النمدددو ا التددددري  املددددر  أثنددداء التددددريب مددد  التعدددرم علدددس امل ددداك  التينيدددة والمدددعوبات الدددإ تواجججدددا املتدربدددة يف بتيدددا  املجدددارة وبالتدددالي            

 ددمل تكددو  امل ددكلة ةات طددابس فددردو؛ أمددا المددعوبات العامددة فيددد مت التعامدد  معجددا            من ددردةالمددعوبات مت التالددب عليجددا بمددا ب ددك  من ددرد مددس كدد  متدربددة         

 . ب ك  ااعي م  خال  منتدى املناال ة

 التو يات

تو ددديات تدددرى فارددددتجا يف جمدددا  التددددريب عدددرب اإلنرتندددت وتنميدددة مجدددارات       اسدددتناداد علدددس مدددا أسددد رت عنددد  الدراسدددة احلاليدددة مددد  نتدددارجس تتيددددم البا ندددة ب        

 : استخدام خدمات تعامالت احلكومة اإللكرتونية وهي

اسدددتخدام التددددريب عدددرب اإلنرتندددت لت دددوير املدددوارد املتا دددة ل دددال  ابامعدددات والكليدددات لتددددريبجي علدددس اسدددتخدام التينيدددة ومقددداعدة مددد  جتددداث مددد           -

 .دمات احلكومة اإللكرتونيةال ال  للتعام  مس خ

االسدددت ادة مددد  مكتقدددبات تكنولوجيدددا املعلومدددات واالتمددداالت منددد  التددددريب االلكرتوندددي كمدددتمي  سددداليب التددددريب عددد  ُبعدددد مددد  خدددال  التددددريب     -

 . االلكرتوني يف برامج التدريب علس رأت العم   عضاء هيئة التدريس لو ا مية التينية

التعليي والتددددريب مددد  جامعدددات وكليدددات جمتمدددس وموسقدددات تدريبيدددة ببنددداء مواالدددس متخممدددة متدددارت التددددريب عددد  ُبعدددد             اليدددام ابجدددات املعنيدددة بددد    -

 .وتقتخدم أدوات الكرتونية متخممة يف التعليي والتدريب

ل ددة للمقدداهمة يف تنميددة امتمددس    وضددس بددرامج التدددريب عدد  ُبعددد املعتمدددة علددس التينيددة احلدينددة لتيددديي خدددمات علميددة أو تدريبيددة ل ددرارن امتمددس املخت             -

 .واالرتياء ب 

لكرتونيدددة  دددا بالامدددة دورات للمعلمدددمل واملعلمدددات لتنميدددة التوعيدددة االجتماعيدددة بنيافدددة احلكومدددة اإللكرتونيدددةس وتددددريبجي للعمددد  بنةدددام تعدددامالت احلكومدددة اإل     -

حلكومدددة االلكرتونيدددة وتقددداعد علدددس سدددجولة التعامددد  مدددس الواالدددس   يقددداعد علدددس ن دددر ثيافدددة الكرتونيدددة تتناسدددب مدددس خ دددب التنميدددةس وتتناسدددب مدددس مع يدددات ا  

 .ابديد

 االرتا ات لدراسات مقتيبلية

 :تيرتف البا نة بجراء دراسات  اثلة للدراسة احلالية من  

  هدددد ري ج ب يددد . ى ال دددال  يف ربممدددات أخددددرى  دراسدددة فعاليدددة الربنددددامج التددددري  امليدددرتف لتنميددددة مجدددارات اسددددتخدام اخلددددمات اإللكرتونيدددة لددددد        -

الدراسدددة كاندددت  مدددورة يف من يدددة تعليميدددة وا ددددة فيدددد يكدددو  مددد  امل يدددد للدراسدددات الال يدددة أ  تجدددتي بالتددددريب اإللكرتوندددي علدددس خددددمات              

 .اإلدارة اإللكرتونية علس مقتوى اململكة

  أ  تيدددار  مبالدددرة بدددمل تددددريب البدددنمل    كدددي أ  هددد ري الدراسدددة ل تدددتمك  مددد  إلنرتندددت للبدددنمل مدددس تددددريب البندددات   ميارندددة التددددريب املعتمدددد علدددس ا   -

 .وتدريب البنات
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 املراجس

 :املراجس العربية: أوال

فعاليدددة برندددامج ميدددرتف متعددددد الوسدددارب يف تنميدددة بعدددض مجدددارات الت دددو  داخددد  لدددبكة اإلنرتندددت لددددى طدددال              (. 3,,4)ببدددراهييس عرفدددة أبدددو  يدددد القددديد      -

 .كلية الرتبية. جامعة الغالا ي  س(طا من ورة)رسالة ماجقتا . تكنولوجيا التعليي

 .الريا . احلكومة اإللكرتونية ثورة علس العم  اإلدارو التيليدو(. 3,,4)أبو ماايضس جيس ب   مد  -

خيددددار اسددددرتاتي ي لتنييدددد   : الددددتعلي والتدددددريب اإللكرتونددددي يف اململكددددة العربيددددة القددددعودية (. ,,,4)أمحدددددس ياسددددر سددددعد  مددددود؛ ياسددددملس ه ددددام عددددارم    -

 . 23-13سص ص,4املة االالتمادية القعوديةس العدد (. الواالسس والتندياتس واإلتا اتس والت لعات) ى الوطنية الر

 .القعودية. كلية التينية بةبجا. التعليي ع  بعد يف الوط  العربي املعوالات واحللو (. بدو )برايسس عبات ب  ببراهيي  -

رسدددالة ماجقدددتاس جامعدددة أم اليدددرىس    . ياجدددات التدريبيدددة ملدددديرو ومدددديرات املددددارت املتوسددد ة جديندددة ال دددار       اال ت(. 4,,4)التمدددامس عبدددد اس علدددي سدددال    -

 .كلية الرتبية

 .اإلدارة اإللكرتونيةس مركغ اخلربات املجنية جي  الياهرة(. 1,,4)توفي س عبدالرمح   -

س مركددددغ اخلددددربات  4س ط1جددددغء. س موسددددوعة التدددددريب والتنميددددة الب ددددرية  التدددددريب عدددد  بعددددد باسددددتخدام الكمبيددددوتر واإلنرتنددددت   (. 1,,4) ___________ -

 . املجنية جي س الياهرة

برندددامج ميدددرتف لتنميدددة النيافدددة ا سدددرية لددددى طالبدددات لدددعبة االالتمددداد املنغلدددي يبدددج مددد  خدددال  موالدددس لدددبكة اإلنرتندددتس جملدددة         (. ,,,4)جدددادس عدددغة  مدددد   -

 .م,,,4س مايو  3,,4 ,4الرتبية والتنميةس ص

 .اإلسكندرية: النةام اليانوني حلماية احلكومة اإللكرتونيةس دار ال كر ابامعي(. 1,,4) ا وس عبد ال تاف بيومي   -

 .الياهرة. دار الكتا . بدارة التكنولوجيا مركغ ت وير ا داء والتنمية(. ,,,4 -2,,4) ق س  مد عبد الا ؛ سارة هال س  مد  -

هدددد  1341ة احلكومدددة اإللكرتونيدددةس ورالدددة عمددد  الددددمت لنددددوة احلكومدددة اإللكرتونيدددة الواالدددس والتندددديات ربدددس أو           منةومددد(. 1,,4) قددد س ندددوبي  مدددد    -

 .عما . مس مقيب1,,4مايو  14-,1املواف  

 .ممر. امموعة االست ارية العربية. دور التدريب يف ت وير العم  اإلدارو(. 1442) قملس عبد ال تاف ديا   -

فاعليدددة اسدددتخدام لدددبكة اإلنرتندددت يف تددددريس ميدددرر طدددرق تددددريس الرياضددديات ل البدددات كليدددة الرتبيدددة يف بطدددار              (. 2,,4)اجدددد   قدددملس عدددبا سدددليما  م    -

 .كلية الرتبية للبنات جبدة. يف الرتبية. رسالة دكتوراري طا من ورة. منةومة التعليي ع  بعد وأثرري يف التنمي  وتنمية ا اهاتج 

 .ت التعليي اإللكرتوني لعام للن ر والعلوم الربباسرتاتي يا(. 1,,4)اخلا س بدر  -

 تكملة . رسالة ماجقتا. تمميي برنامج تدري  ملوججي اإلدارة املدرسية باململكة العربية القعودية(. هد,131)الداود  -

ر طددددرق تدددددريس اللاددددة العربيددددة أثددددر اسددددتخدام العمدددد  الدددد ه  مدددد  خددددال  اإلنرتنددددت يف تنميددددة الددددت كا لدددددى طددددال  ميددددر (. 3,,4)دويدددددوس علددددي  مددددد  -

 .جملس الن ر العلمي جامعة الكويت. 3,,4املد النام  ع ر يونيو . بكلية الرتبية باملدينة املنورة

 .,1-,1س س ص 11ندوة اإلدارة اإللكرتونية جملة اإلدارةس القنة القابعةس العدد (. ,,,4)رضوا س رأفت - -

ام  ددد نات ال دددبكة العنكبوتيدددة علدددس التنمدددي  الدراسدددي ل دددال  ميدددرر تينيدددات التعلددديي بكليدددة املعلمدددمل      أثدددر اسدددتخد (. 1,,4)الغهرانددديس عمددداد اعدددا    -

 .بالريا  رسالة ماجقتا طا من ورة جامعة امللو سعود

ة للرتبيددددة والنيافددددة املنةمددددة العربيدددد. التعلدددديي عدددد  بعددددد يف ضددددوء تكنولوجيددددا االتمدددداالت واملعلومددددات الدوليددددة للتعلدددديي عدددد  بعددددد  (. ,144)الكيالندددديس تيقددددا  -

 .1314لعبا  4 –رجب  ,4. م ,144نوفمرب ( ,4-14)تونس . والعلوم

املددددومتر العلمددددي القددددادت  . مناه نددددا التعليميددددة وتكنولوجيددددا الددددتعلي اإللكرتونددددي وال ددددبكي لبندددداء جمتمددددس معلوماتيددددة العربددددي     (. 3,,4) ___________ -

 .يوليوس دار الضيافةس جامعة عمل مشس 44-41ع ر لل معية املمرية للمناهج وطرق التدريس يف 

 .1,,4أكتوبر  1344لعبا  ( ,1)العدد  –جملة بدارة العمر النامنة . احلكومة اإللكرتونية ألفاق وت لعات(. 1,,4)القلميس علي  -

مدددة للتعلددديي ال ددد  والتددددريب املجددد س  املوسقدددة العا. تينيدددات التددددريب عددد  بعددددس مدددومتر املعدددر  الدددتي  القدددعودو النالدددج  (. 3,,4)القددديدس  مدددد ألدم أمحدددد  -

 .م3,,4-1341يف ال رتة لوا  

املنةمددددة العربيددددة للتنميددددة اإلداريددددة اجوريددددة ممددددر   . احلكومددددة اإللكرتونيددددة وت بيياتجددددا يف الددددوط  العربددددي  (. 3,,4)ال عامنددددةس  مددددد؛ العلددددوشس طددددارق   -

 .العربية

 .ا رد . دار ال روق للن ر والتو يس –اء الربامج التدريبية وتنوعجا التدريب م جوم  وفعاليت  بن(. 4,,4)ال عانيس  ق  أمحد  -

برنددددامج ميددددرتف لتدددددريب املعيدددددي  واملدرسددددمل املقدددداعدي  بكليددددة الرتبيددددة جامعددددة اإلسددددكندرية علددددس بعددددض     (. 1,,4)عبددددد العدددداطيس  قدددد  البدددداتس  مددددد   -

 .ممر. كلية الرتبية. جامعة اإلسكندرية( طا من ورة) استخدامات لبكة اإلنرتنت وفيا ال تياجاتجي التدريبيةس رسالة ماجقتا

 .  الياهرة. النالر  هراء ال رق.  و جمتمس الكرتوني(. 2,,4)عبد احليس رمغو أمحد  - -

 .اململكة العربية القعودية. مكتبة اخلبإ النيافيةس بي ة. تدريب املعلممل أثناء اخلدمة(. 1,,4. )عنما س  مد الماري -

. رسدددالة ماجقدددتاس جامعدددة املنوفيدددة . تيدددويي بدددرامج تددددريب املعلمدددمل أثددداء اخلدمدددة يف دولدددة الكويدددت يف ضدددوء أهددددافجا    (. 1,,4) مدددد سدددعد فجيدددد   الع مددديس -

 .ممر

 .2,,4يونية  ,134اادى ا ور  13احلكومة اإللكرتونية م جومجا وأهدافجاس جملة املعلومات العدد (. 2,,4)العري يس جربي  ب   ق   -

 . جدة. مركغ البنوه. التدريب وأهميت  للعاململ يف من ات ا عما  القعودية(. 14,1)لارفة الت ارية المناعية ا -



  "ملدينة املنورةجامعة طيبة يف اومية لدى طالبات كلية الرتبية عرب اإلنرتنت الستخدام بعض خدمات التعامالت احلك أثر برنامج تدريب"

 (111)جملة رسالة اخلليج العربي العدد 

 

 .اململكة العربية القعودية. خ ة التنمية النامنة(. 4,,4-1,,4) و ارة االالتماد والتخ يب  -

ورلددددة عمدددد س . سقددددات التعلدددديي العددددالي لل تدددداة يف اململكددددة العربيددددة القددددعودية وضددددس ألليددددات لإلرتيدددداء بتينيددددات التعلدددديي يف مو (. 2,,4)فدددددوى فدددداروقس عمددددر  -

 .هد,1/134/,4التينيات وتعليي ال تاة يف موسقات التعليي العاليس كلية الرتبية الريا  

ميددددة اإلدارة جامعددددة الدددددو  اسددددتخدامات تكنولوجيددددا املعلومددددات يف التدددددريب اإللكرتونددددي التعلدددديي عدددد  بعددددد املنةمددددة العربيددددة لتن  (. 2,,4)فتندددديس ممدددد  س  -

 .العربية

تييددديي فعاليدددة التددددريب اإلدارو يف بمدددارة من يدددة الريدددا س رسدددالة ماجقدددتاس املركدددغ العربدددي للدراسدددات ا منيدددة          (. 1,,4)املبدددارعس سددداعد عيدددد عبدددد اس     -

 .والتدريب املعجد العالي للعلوم ا منية

جملدددددة رسدددددالة اخللددددديجس العددددددد . م ددددداك  و لدددددو : اسدددددو  عدددددرب ال دددددبكة التل غيونيدددددة املاليدددددةالتددددددريب علدددددس احل( 1444)اليقددددد س ببدددددراهيي عبدددددداس  -

 .الريا . القبعو سالقنة التاسعة ع ر

هددددد أكتددددوبر  1344لددددعبا  ( ,1)جملددددة بدارة العمددددر القددددنة اخلامقددددة العدددددد    . احلكومددددة اإللكرتونيددددة ألفدددداق وت لعددددات  (. 1,,4)ممدددد  سس أمحددددد سدددديد    -

4,,1. 

فعاليدددة برندددامج ميدددرتف لتنميدددة مجدددارات بنتددداث مواالدددس اإلنرتندددت التعليميدددة لددددى طدددال  كليدددة الرتبيدددةس رسدددالة دكتدددوراري               (. 2,,4) ممددد  سس أكدددرم فتندددي   -

 . س كلية الرتبية بيناس جامعة جنو  الوادو(طا من ورة)

 .   هد,1/1/134بتاريخ ( www.dubai.ae: ) ,,,4-3,,4. موالس  كومة دبي االلكرتونية -

 –مكتبدددة اإلدارة اإللكرتونيددددة  . املنةمدددة العربيدددة للتنميدددة اإلداريدددة    . برندددامج اال تياجدددات التدريبيدددة يف جمدددا  تكنولوجيدددا املعلومدددات      (. 2,,4)د الن دددارس فريددد   -

 .الياهرة –جامعة الدو  العربية 

 .,1-12وجياس الكويت ص ه  نبدأ اع  بت بي  التعليي اإللكرتوني جملة؟ جملة ألفاق االتماالت والتكنول(. 2,,4)الناجيس  الف  -

 .الريا : دار املريخ. اإلدارة اإللكرتونية اإلسرتاتي ية والو ار  وامل كالت(. 3,,4)تيس تي عبود  -

 .  جملة عال القعوديةس اخل وط ابوية القعودية. منةومة التدريب اإللكرتوني(. ,,,4)جيسس  ق  عاي   -
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